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ABSTRACT 
 
Titel: Graden av måluppfyllelse vad gäller kriminalvårdens centrala målsättningar för vårdares 
arbetstillfredsställelse på kriminalvårdsanstalten Härnösand 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Jennie Hamberg 
 
Handledare: Ernest Hollander 
 
Datum: 2011 - januari  
 
Syfte:  

• Ett syfte med denna uppsats var att försöka ta reda på i vilken grad kriminalvårdarna på 
anstalten Härnösand kände arbetstillfredsställelse.  

• Ett ytterligare huvudsyfte var att undersöka i vilken grad kriminalvårdens målsättningar 
angående kriminalvårdares arbetstillfredsställelse samstämde med hur kriminalvårdarna på 
anstalten Härnösand upplevde sin arbetstillfredsställelse.  

Metod: Jag har framförallt använt en kvalitativ metod, men även av en kvantitativ. Jag har gjort en 
semistrukturerad intervju med en kriminalvårdsinspektör, en deltagande observationsstudie och en 
vårdarenkät som hade både kvalitativa och kvantitativa inslag.  
 
Resultat & slutsats: Jag kom fram till att majoriteten av vårdarna på kriminalvårdsanstalten 
Härnösand hade en ganska låg arbetstillfredsställelse. Många faktorer bidrog till den minskade 
arbetstillfredsställelsen. En viktig omständighet var att många vårdare kände att de hade en låg grad av 
egenkontroll och inflytande över t.ex. sin arbetssituation och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. 
Ledarna hade också en, till stor del, negativ effekt på vårdarnas arbetstillfredsställelse. Ytterligare en 
ytterst viktig aspekt för vårdarnas arbetstillfredsställelse var ledarskapsprocessen, dvs. om relationen 
kriminalvårdsinspektör och vårdare var positivt. I vårdarnas enkätsvar antyddes det att flertalet vårdare 
tyckte att förhållandet mellan ledare och medarbetare inte var ändamålsenligt. De ansåg t.ex. att det 
fanns brister i förtroendet mellan vårdarna och kriminalvårdsinspektörerna. Vårdarna trodde även att 
ledningen var ointresserad av personalen och de ansåg att kriminalvårdsinspektörerna borde vara mer 
aktiva och stödjande. En aspekt som dock delvis påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse positivt 
var olika medarbetarfaktorer. Vårdarna var t.ex. överlag nöjda med sina kollegor. En negativ 
medarbetarfaktor var dock att vårdare överlag inte var tillfredsställda med sina arbetsuppgifter. 
Slutligen undersökte jag i vilken grad man på kriminalvårdsanstalten Härnösand hade lyckats uppfylla 
kriminalvårdens centrala målsättningar för en hög arbetstillfredsställelse hos vårdarna. På anstalten 
Härnösand hade ledningen misslyckats med att nå de flesta av de centrala målsättningarna och 
bristerna verkade framförallt bero på den dåliga relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och 
vårdarna, och på vårdarnas bristande egenkontroll.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett område som inte kunde inkluderas i denna uppsats och som skulle 
lämpa sig för fortsatt forskning är hur man skulle kunna skapa mer nöjda medarbetare inom 
kriminalvårdens befintliga organisationsstruktur.  
 
Uppsatsens bidrag: Jag tror att denna uppsats kan bidra till ny kunskap genom att tydliggöra det 
komplexa nät av faktorer som påverkar människors arbetstillfredsställelse. Detta har jag försökt göra 
genom att använda mig av ett situationssynsätt.  
 
Nyckelord: Kontingensteori, arbetstillfredsställelse, kriminalvården, byråkratisk organisation, 
ledarstil, ledare, medarbetare. 
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ABSTRACT  
 
Title: The Degree of Goal Fulfilment in the Swedish Correctional System Concerning the Central 
Objectives for Prison Guards’ Work Satisfaction at the Prison of Härnösand 
 
Level: Final Assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Jennie Hamberg 
 
Supervisor: Ernest Hollander 
 
Date: 2011 - January 
 
Aim:  

• An aim with this essay was to investigate to what degree the guards at the prison of Härnösand 
felt work satisfaction.   

• Another aim was to investigate to what degree the Swedish Correctional System’s central 
objectives for prison guards’ work satisfaction were fulfilled at the prison of Härnösand.   

Method: I have used a qualitative method but also a quantitative method. I have made a semi-
structured interview, an observation and prison guard questionnaire with both qualitative and 
quantitative elements.  
 
Result & Conclusions: In my essay I concluded that a majority of guards in Härnösand had a rather 
low degree of work satisfaction. Many factors contributed to this. One important factor was that many 
guards felt that they had little control over their own work situation and how they went about their job 
assignments. The leaders also had a negative effect on the guards’ job satisfaction. Another central 
element for high work satisfaction is the leadership process, i.e. that a functional relationship exists 
between the prison inspectors and the guards. Many guards said they felt that the relationship between 
leaders and followers was not satisfactory. They felt that there was a lack of trust between the 
inspectors and themselves. They also stated that they felt that the management was not interested in 
the staff and they also felt that the inspectors should be less passive and more supportive. One 
contributing factor to a more possive work satisfaction was the guards’ high satisfaction with the 
collegues. But a negative co-worker factor was the fact that the guards were not satisfied with their job 
assignments. I also concluded that the management at the prison of Härnösand had failed to fulfill the 
central objectives for prison guards’ work satisfaction. The failures could mostly be ascribed to the 
unsatisfactory relationship between the inspectors and the prison guards, but also to the guards’ low 
degree of control over their job situation.  
 
Suggestions for future research: An area for future research could be to investigate how to create 
more content workers within the current organizational structure of the Swedish correctional system.  
 
Contribution of the thesis: This essay may contribute to new knowledge by emphasizing the complex 
net of contributing factors which affects people’s degree of work satisfaction. I have tried to do this by 
using a contingency theory.  
 
Key words: Contingency theory, work satisfaction, the Swedish Correctional System, bureaucratic 
organization, management style, leader, follower. 
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1. Inledning och problemformulering 
I detta avsnitt kommer jag att introducera mitt uppsatsämne, bland annat genom att 

presentera mitt syfte med uppsatsen och dess frågeställningar. Jag kommer också att nämna 

hur jag har valt att avgränsa arbetet.  

 
Kriminalvården är en ganska isolerad del av vårt svenska samhälle, dvs. kunskapen och 
insynen i detta system är ganska begränsad. Bristen på transparens kan bl.a. bero på att 
kriminalvården är en statlig organisation som troligtvis i högre grad än många andra statliga 
organisationer är hierarkisk, disciplinär och regelstyrd. Två grupper som får större insikt i 
svensk kriminalvård är kriminalvårdspersonal och de intagen. Övriga personer tror jag får sin 
kunskap genom media och den bild de får är ganska begränsad och förvriden. Kvällspressen 
domineras t.ex. av de mer spektakulära händelserna såsom rymningar, intagnas och häktades 
självmord, inkompetenta vårdares misstag osv. Det är helt enkelt dessa händelser, mer än de 
vardagliga frågorna, som säljer lösnummer och på grund av detta påverkar dessa händelser 
mest den vanlige personens bild av och kunskap om kriminalvården.  
 
Efter att själv ha arbetat inom kriminalvården i mer än fyra år tror jag mig ha fått en mer 
nyanserad bild av vardagen inom kriminalvården än den som ges på tv och i tidningarna. Det 
jag har noterat är att det finns ett visst missnöje, både hos de anställda men även hos de 
intagna, med det nuvarande systemet. Jag har också noterat att kriminalvårdens personal och 
de intagna arbetar och lever inom ett konservativt system som inte alltid gör det helt 
okomplicerat att förändra och förbättra saker, bland annat i frågan om hur man vill arbeta med 
kriminalvårdens olika huvuduppdrag, dvs. straff, vård och skyddande av samhället från 
kriminella.  
 
Det är just en aspekt av de ovan nämnda sakerna, vardagsfrågorna, som ska få stå i fokus i 
detta arbete. Jag kommer framförallt att arbeta med i vilken grad kriminalvårdare på anstalten 
Härnösand känner arbetstillfredsställelse. Detta kommer jag att göra genom att undersöka 
kriminalvårdsanstalten Härnösands organisationsstruktur, vårdarnas egenkontroll, tydlighet i 
information och kommunikation, trivsel med medarbetare, engagemang hos vårdarna, 
kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar och kompetensnivå. Jag kommer även att undersöka 
hur relationen mellan vårdare och kriminalvårdsinspektörer påverkar vårdarnas 
arbetstillfredsställelse. Slutligen kommer jag att undersöka i vilken grad kriminalvårdens 
målsättningar angående arbetstillfredsställelse samstämmer med hur kriminalvårdarna på 
anstalten Härnösand upplever sin arbetstillfredsställelse.  
 
 

1.1. Studiens betydelse 
Jag anser att det kan vara viktigt att göra denna studie och behandla de problem som skall 
behandlas på grund av att två faktorer som i hög grad bidrar till arbetstillfredsställelse är 
förhållande till cheferna och i vilken organisationsform man verkar inom. Och kunskap om 
detta kan ligga till grund för en organisationsutveckling som i sin tur kan leda till en högre 
arbetstillfredsställelse som i sin tur kan mynna ut i ett mer positivt slutresultat för 
organisationen och för de intagna.  
 
Jag kan i samband med detta nämna att alla personal på anstalten Härnösand under 2010 
kommer att flyttas till en helt ny anstalt, Anstalten Saltvik. Därmed kan det vara av intresse att 
känna till anstalten Härnösands styrkor och svagheter i organisationsformen och i förhållandet 
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mellan ledning och medarbetar så att man kan välja vad man vill behålla och vad man skulle 
vilja förbättra vad gäller dessa förhållande på den nya arbetsplatsen.   
 
Det kan även nämnas att få studier har gjorts om kriminalvårdarnas arbetssituation etc. En av 
få studier kring kriminalvårdares arbetssituation som har gjorts i Sverige är Annika 
Härenstams doktorsavhandling Prison Personnel. Working conditions, Stress and Health. A 

Study of 2 000 Prison Employees in Sweden från 1989. I denna avhandling kom hon bland 
annat fram till att vårdarna utsattes för mycket stress under sitt arbete vilket ledde till minskad 
arbetstillfredsställelse. Några andra orsaker till minskad arbetstillfredsställelse var liten 
egenkontroll, understimulering, dåligt psykosocialt klimat, brister i arbetsledningen och 
brister i samstämmigheten i målsättningen. Här skulle det vara av intresse att få en indikation 
om det har skett några förändringar under de senaste 20 åren.  
 
 

1.2. Syfte  
Ett huvudsyfte med detta arbete är att försöka ta reda på i vilken grad kriminalvårdarna på 
anstalten Härnösand känner arbetstillfredsställelse. Detta kommer jag att börja göra genom att 
undersöka vilken organisationsstruktur kriminalvårdsanstalten Härnösand uppvisar för att 
sedan använda denna kunskap vidare inom arbetet för att ta reda på graden av vårdarnas 
arbetstillfredsställelse. I den andra delen av arbetet kommer jag framförallt att använda en 
kontingensteori. Enligt denna teori påverkas arbetstillfredsställelsen av faktorer såsom 
kontext, medarbetare, ledare och ledarskapsprocessen. Detta arbete är för begränsat i storlek 
för att kunna göra en helt uttömmande utredning av dessa faktorer så jag har valt att välja ut 
några mindre aspekter för att undersöka hur dessa påverkar kriminalvårdarnas 
arbetstillfredsställelse. Det jag har valt att studera är kriminalvårdsanstalten Härnösands 
organisationsstruktur, vårdarnas egenkontroll, tydlighet i kommunikation och information, 
trivsel med medarbetare, engagemang och känsla av meningsfullhet hos vårdarna, trivsel med 
arbetsuppgifterna, kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar och kompetensnivå, och relationen 
mellan vårdare och kriminalvårdsinspektörer för att se om dessa aspekter mynnar ut i ett 
lämpligt och fungerande förhållande mellan ledare och medarbetare där medarbetarna känner 
arbetstillfredsställelse. Ett ytterligare huvudsyfte är att undersöka i vilken grad 
kriminalvårdens målsättningar angående arbetstillfredsställelse samstämmer med hur 
kriminalvårdarna på anstalten Härnösand upplever sin arbetstillfredsställelse.  
 
 

1.3. Frågeställningar 
Min huvudfrågeställning är i vilken mån man på kriminalvårdsanstalten Härnösand har 
lyckats uppnå kriminalvårdens centrala målsättningar för en hög arbetstillfredsställelse hos 
vårdarna. 
 
För att kunna besvara denna frågeställning har jag ställt upp ett flertal delfrågor:   

o Vilka målsättningar har kriminalvården satt för att uppnå en hög 
arbetstillfredsställelse hos vårdarnas? 

o Vilken organisationsstruktur uppvisar kriminalvårdsanstalten Härnösand? 
o Hur påverkar organisationsstrukturen och andra kontextuella faktorer 

vårdarnas arbetstillfredsställelse? 
o I vilken grad känner vårdarna engagemang för sitt arbete, tillfredsställelse med 

sina arbetsuppgifter och trivsel med sina medarbetare? 
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o Hur påverkar olika medarbetarfaktorer vårdarnas arbetstillfredsställelse? 
o Vilka typer av ledarstilar kommer till uttryck i organisationen? 
o Hur påverkar kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar och andra ledarfaktorer 

vårdarnas arbetstillfredsställelse? 
o Hur är relationen mellan kriminalvårdsinspektör och vårdare? 
o Hur påverkar olika ledarskapsfaktorer vårdarnas arbetstillfredsställelse? 

 
 

1.4. Avgränsningar 
Då uppsatsen är begränsad till storlek och tid har jag valt att avgränsa uppsatsen till en 
specifik anstalt, närmare bestämt kriminalvårdsanstalten Härnösand. På grund av uppsatsens 
begränsade storlek har jag också valt att ta bort vissa viktiga faktorer för vårdarnas 
arbetstillfredsställelse, t.ex. vårdarnas förhållande till de intagna. Jag har heller inte som 
ambition att försöka fastställa om resultatet av arbetet är unikt eller representativt för andra 
kriminalvårdsanstalter eller för andra kriminalvårdare på andra anstalter. 
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2. Grundläggande analysmodell 
I detta avsnitt kommer jag att kommentera mitt metodval, men även diskutera etiska frågor 

som uppstod under arbetet med uppsatsen. Jag kommer att avsluta med en diskussion om 

reliabilitet och validitet.  

  

2.1. Metodval 
Det finns många olika sätt att söka information och insamla material inför en studie. Två 
grundläggande tillvägagångssätt är de kvantitativa och kvalitativa metoderna.  
 
I detta arbete, dvs. utifrån syftet och frågeställningarna som angavs här ovan, och utifrån 
Göran Walléns (1996) rekommendationer, har en metod utformats, vilken förhoppningsvis 
kommer att leda till svar på de ovan givna frågeställningarna. Jag baserar studien både på en 
kvalitativ analys och en kvantitativ analys med statistisk bearbetning. För att både få ett djup 
och en helhetsbild och öka pålitligheten i undersökningen, har jag följaktligen valt olika 
ansatser. Fokusen kommer att ligga på den kvalitativa analysen medan den kvantitativa 
analysen kommer att finnas med som stöd och som en kontroll för att säkerställa den 
kvalitativa analysen.  
 
Den kvantitativ analys med statistisk bearbetning består av en enkät med begränsade 
svarsalternativ, med likertskala, som delas ut till vårdarna. 
 
Den kvalitativa analysen består av öppna kommentarer i den ovannämnda enkäten och en 
semistrukturerad intervju med en kriminalvårdsinspektör. Intervjun innehåller öppna frågor 
och svar. Jag kommer även att i empirin använda mig av en form av deltagande observation 
och denna observation är kvalitativ till sin natur.  
 
Första steget i arbete är dock att göra en litteraturgenomgång och sökning på Internet för att 
hitta lämplig information. Jag gjorde först en igenomläsning av litteraturen för att hitta ett 
lämpligt perspektiv som kunde appliceras på undersökningsområdet. De perspektiv som 
valdes var framförallt Webers teori om den idealiska byråkratin och kontingensteorin, men 
även Fiedlers, Rubenowitzs, Castellis och Härenstams teorier om ledarskap och hur 
arbetstillfredsställelse skapas. Litteraturbasen kom att bestå av Härenstam, Wolvén, Pierce & 
Newstrom och Larsson, men även av några av kriminalvårdens policydokument. Därefter 
gjorde jag en sökning på Internet då mycket av informationen om kriminalvårdens 
organisationsstruktur finns på Internet.  
 
Mycket av informationen om Kriminalvården hittade jag framförallt på kriminalvårdens 
hemsida. Åtskilligt av denna information ligger till grund för analysen kring om 
(kriminalvården och) kriminalvårdsanstalten Härnösand är en byråkratisk organisation enligt 
Webers kriterier. Då jag i vissa fall inte kunde få fram den information jag behövde om 
kriminalvårdsanstalten Härnösand via nätet valde jag att ta med information som jag själv har 
utifrån att ha jobbat på den nämnda anstalten i närmare 5 år. Ytterligare information, t.ex. 
angående kriminalvårdens policydokument, fick jag skickat till mig av Anne-Chatrine 
Älgevik som arbetar som personalansvarig på kriminalvårdens huvudkontor.  
 
Därefter utförde jag en enkät som delades ut och som besvarades av 25 vårdare. Enkäterna har 
utformats med både slutna och öppna frågor och svar. Huvudsyftet med enkäten var att ta reda 
på deras syn på organisationen, deras syn på de ledarstilar som existerade på arbetsplatsen 
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förhållandet mellan dem och deras kriminalvårdsinspektör och graden av deras 
arbetstillfredsställelse. Dessutom var jag intresserad av vilka förslag de hade för att förändra 
och förbättra de ovan nämnda aspekterna. Enkätsvaren sammanställdes och resultatet finns 
under rubriken Empirisk datainsamling. Tilläggas kan också att enkäterna har fyllts i utan 
uppsatsförfattarens närvaro, för att minimera påverkansmöjligheterna.  
 
Efter detta genomförde jag en mindre intervju med en kriminalvårdsinspektör. Detta gjorde 
jag för att undersöka dennes uppfattning av organisationsstrukturen, sitt ledarskap, 
förhållandet mellan honom och vårdarna, hans tankar om vårdarnas arbetstillfredsställelse och 
hans idéer om vad som skulle kunna förbättras. En ganska strukturerad intervjumetod valdes. 
Intervjufrågorna utformades i förväg, men dessa kunde kompletteras av oförberedda 
följdfrågor t.ex. för att få svar klargjorda. Under intervjuerna tog jag noggranna anteckningar 
(ingen inspelning gjordes). Intervjusvaren sammanställdes och redovisas i sin sammanställda 
form, dvs. inte ord för ord. Resultatet finns under rubriken Empirisk datainsamling.  
 
Slutligen gjorde jag en genomläsning av kriminalvårdens policydokument för att sedan kunna 
beskriva kriminalvårdens centrala målsättningar för att vårdarna ska känna en hög 
arbetstillfredsställelse. Resultatet finns under rubriken Empirisk datainsamling. 
 
Vid analysen (av enkätsvaren och intervjusvaren) jämfördes den insamlade informationen 
med fakta som finns i litteraturen och på Internet. Detta kan återfinnas under rubriken Analys 

och slutsatser.  
 
Slutligen har jag använt mig av mina egna erfarenheter av att arbeta på kriminalvårdsanstalten 
Härnösand som gymnasielärare. Vad de egna observationerna kan bidra med är att 
komplettera enkätsvaren och intervjuresultatet. Fördelen med observationer kan ibland vara 
att man får med aspekter (t.ex. strukturer och processer eller information om beteenden och 
relationer individer mellan) som kan vara svåra att uttrycka med ord för respondenterna.  
Mina observationer bygger framförallt på vad jag har själv har upplevt under mer än fyra års 
arbeta på anstalten Härnösand.  
 
För att främja uppriktigheten i enkät- och intervjusituationen har respondenterna tillåtits att 
vara anonyma. För att främja uppriktigheten vid intervjun valdes att ingen inspelning skulle 
göras (bland annat utifrån respondentens önskning). Det kan dock nämnas att alla 
respondenter i enkäten är kriminalvårdare vid kriminalvårdsanstalten Härnösand och 
kriminalvårdsinspektören är likväl anställd vid anstalten Härnösand. De har alla ett par års 
yrkeserfarenhet, upp till 20 år, inom kriminalvården. De har även alla deltagit i 
Kriminalvårdens internutbildning (under minst tre veckor).   
 
 

2.2. Etiska frågor 
Innan respondenterna skulle svara på enkätfrågorna klargjordes undersökningens syfte tidigt, 
för att ge kännedom om och vad enkäten skulle användas till. Jag ansåg att det var viktigt att 
respondenterna gav ett informerat samtycke, vilket innebär att respondenter deltar frivilligt 
och får tillräcklig information om undersökningens syfte men även hur resultatet ska 
användas. 
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Inför enkäten och intervjun informerade jag respondenterna om att de skulle förbli anonyma. 
För att garantera detta har jag tagit bort vissa uppgifter, tex. namn och andra särskiljande 
information för att garantera deras anonymitet.  
 
I denna rapport undersöker jag bland annat hur ledarna leder, dvs. ledarnas ledarstilar. Jag vill 
dock inte peka ut enskilda personer eftersom jag anser att detta inte har något syfte i sig. Jag 
har därför avidentifierat cheferna när deras identitet framgår t.ex. i enkätsvaren. Jag har tagit 
bort alla eventuella namn och jag benämner dem alla som ”han” även om det inte är säkert att 
det är en man jag skriver om.  
 
När det kommer till observationsdelen av arbetet finns det självklart vissa etiska och 
moraliska frågor som man måste ta ställning till. Man kan säga att jag har gjort en dold 
observation, dvs. undersökningsgruppen visste inte om att de studerades. I och med detta var 
det bland annat viktigt att vara medveten om vad som är acceptabelt att studera och att jag 
höll i tankarna att dra gränsen vid att ta med observationer som riskera att bli kränkande för de 
personer som undersöks. 
 
 

2.3. Validitet och reliabilitet 
När man pratar om validitet menar man att man genomför en undersökning på sådant sätt att 
det som mäts/undersöks motsvarar det som forskaren avser att mäta och att slumpartade 
faktorer kan påverka undersökningens resultat (Wallén 1996: 65). Ett grundläggande mål för 
att uppnå hög validitet är att klargöra sitt problem och sina frågeställningar och att man lyckas 
svara på dessa frågeställningar. Ett potentiellt validitetsproblem i denna rapport skulle kunna 
vara att uppgiftslämnarna inte lämnar äkta och relevant information. Detta hoppas jag undviks 
genom att respondenterna i enkäterna och intervjun får vara anonyma. Ett annat potentiellt 
validitetsproblem skulle kunna vara att respondenterna inte är insatta i frågorna. Detta har jag 
försökt att avhjälpa genom att ställa frågor till personer som är direkt påverkade av det som 
frågorna rör. Jag väljer också att ställa frågorna till personer som har minst ett par års 
erfarenhet av att arbeta inom kriminalvården. Det sista problemet skulle kunna vara att 
ovidkommande faktorer påverkar resultatet eller att respondenterna missförstår innebörden av 
enkätfrågorna och detta har jag försökt att undvika genom att försöka vara tydlig i mina frågor 
och hålla mig till ämnet i enkäten och i intervjun.  

Ett speciellt validitetsproblem har med observationen att göra. Inom forskningen anses detta 
vara ett pålitligt sätt att samla in data, men vid observationsstudier kan man inte bortse från 
subjektivitet. Som observatör tolkar man beteenden och händelser utifrån sin bild av 
situationen; tolkningen är inte objektiv eftersom situationen tolkas utifrån forskarens 
perception. För att minska graden av subjektivitet har jag försökt upprätthålla en medvetenhet 
om min egen roll i sammanhanget och vilken påverkan detta kan ha på mina tolkningar av 
situationer och händelser. Jag vill dock säga att jag anser mig stå ganska fri i relation till 
kriminalvårdens hierarkistruktur och jag anser att min beroendeställning inte är direkt 
markant. Dessa problem tycker jag även övervägs av det faktum att jag, genom min roll inom 
kriminalvården, har större insyn än en som inte har varit del av organisationen. Det är 
följaktligen både en fördel och en nackdel att jag är en del av organisationen. Det skulle dock 
ha varit att föredra om fler personer hade deltagit vid observationen, för att kunna göra en 
jämförelse med det som registrerats.  
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När man talar om reliabilitet talar man om undersökningsmetodens tillförlitlighet (Wallén 
1996: 66). Man ska vara så noggrann i undersökningen att man med samma metod i en ny 
undersökning ska komma fram till samma resultat. För att uppnå detta krav har jag beskrivit 
metoden noggrant. Ett reliabilitetsproblem i denna rapport skulle kunna vara att jag inte 
spelade in intervjun, detta p.g.a. att respondenten föredrog detta och pga. att jag trodde det 
skulle hämma uppriktigheten i diskussionen. Jag har dock tagit noggranna anteckningar. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Använda teorier och modeller  
 
Under detta avsnitt presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter för uppsatsen, både för 

den empiriska studien och för det efterföljande analysarbetet. Avsnittet innehåller en 

presentation av Webers teori om byråkrati samt ett avsnitt om kontingensteori. Avsnittet 

innehåller även en presentation av begreppen ledarskap, arbetstillfredsställelse och 

organisationsstruktur. 

 
Jag inleder kapitlet med en beskrivning av Webers teori rörande byråkrati. Frontfiguren 
bakom teorier om byråkratier är Max Weber. Han började utveckla sina teorier i början av 
1900-talet. Weber utformade en idealbild av en byråkrati, dvs. han gav en renodlad 
sammanfattning av utmärkande drag av en företagsmodell som inte existerar i verkligheten. 
Han menade att den byråkratiska organisationen var överlägsen all annan förvaltning eftersom 
den bl.a. fattar beslut utifrån objektiva grundvalar och för att organisationen arbetar effektivt 
pga. en hög rutinisering. Weber menar att fördelarna med en byråkratisk organisation är att 
man som medarbetare var menad att arbeta för att ta rationella beslut som harmoniserade med 
organisationens överordnade mål, istället för att ta beslut som var känslomässigt baserade. 
Några kännetecken för en byråkrati är (Wolvén 2000: 27-30): 

 
1. Tydligt och formaliserat ansvarsområde (som bestäms av lagar och regler) och 

arbetsdelning, 
2. Hierarkisk maktstruktur, 
3. Sakfrågor behandlas skriftligt utifrån nedskrivna regler och instruktioner, vilket syftar 

på att skapa ett enhetligt kontroll- och utförandesystem,  
4. Ämbetsutövning föregås av specifik utbildning för området som i sin tur ska garantera 

rationellt handlande och effektivitet, 
5. Avancemang i organisationen bygger på anciennitet (vilket leder till att man befordrar 

sin personal på basis av kunskaper och förvärvad skicklighet), 
6. Det ska finnas en strikt åtskillnad mellan privata och offentliga inkomster, där de 

anställda inte äger någon del av organisationen.  
 
Allt det ovan nämnda skapar en förutsägbarhet vilket kan både vara en för- och nackdel 
beroende på hur den uppfattas. När det finns skriftliga regler betyder detta att besluten blir 
objektivt fattade, men även att man ibland, som medarbetare, inte behöver tänka ut saker 
själv. Besluten tas ofta av chefer, som får sin auktoritet via sin position, och organisationens 
medlemmar ska följa dessa beslut. Några ytterligare negativa aspekter av en byråkratisk 
organisation som brukar nämnas är att den är föga känslig för förändringar i omgivningen 
(och därmed oflexibel), och att den dessutom är känd för sin tröghet och rigiditet. Detta gör 
att organisationer med Webers mekaniska struktur anses vara mer passande i en statisk/stabil 
miljö (Sine, Mitsuhashi och Kirsch 2006). 
 
Jag kommer även att använda mig av en kontingensteori, dvs. en teori som lyfter fram det 
icke-statiska i ledarskapet men även i valet av ”bästa” organisationsform. Viktigt i denna teori 
är att ingen organisationsform är bättre än någon annan, snarare är det omgivningsfaktorer 
som påverkar vilken organisationstyp som är mest lämplig. Lednings- och 
organisationsformen bör således varieras eftersom organisationerna befinner sig i olika 
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miljöer. För att skapa en lyckad organisation krävs medvetenhet hos ledningen om de yttre 
krav som ställs på organisationen, samt en förmåga att utifrån dessa handla på ett relevant sätt. 
Som exempel kan man dock säga att de organisationer som verkar i en relativt stabil miljö 
med stabila mål och rutiniserade arbetsuppgifter kan i högre grad ha ett formellt och 
byråkratiskt arbetssätt och på så vis få ett så positivt slutresultat som möjligt (Hatch 1997: 
202).  
 
Teorin kan också användas till att visa på att även ledarskapet bör vara icke-statiskt. Teorin 
visar då att ett flertal huvudkomponenter påverkar ledarskapet och ledarskapsprocessen som i 
sin tur påverkar slutresultatet. Det fem huvudkomponenter i denna modell, vilka visas i 
figuren här nedan, är ledare, medarbetare, kontexten, ledarskapsprocessen och det 
medförande resultatet (Pierce & Newstrom 2008:5-6, 200). Ledaren är den som leder 
aktiviteten eller utförandet. Medarbetarna är de som arbetar och följer ledarens instruktioner. 
Kontexten är situationen som omger relationen mellan ledaren och följarna, till exempel 
arbetsmiljön och organisationsstruktur. Processen består av allt som ingår i ledarskapet, bland 
annat av utbytet som sker mellan ledaren och medarbetarna. Resultatet är summan av 
interagerandet mellan ledare-medarbetare-kontexten. Det kan till exempel vara graden av 
måluppfyllnad, graden av arbetstillfredsställelse eller graden av respekt för ledarens beslut. 
 
 

 
 
Figur 1 En modell över ledarskapsprocessen, med sina centrala kontextuella faktorer.  
 
Förutom denna teori har jag inspirerats av fyra andra forskares resultat för att komma fram till 
ett svar kring vårdares arbetstillfredsställelse. Rubenowitz har en teori som inriktar sig 
specifikt på vad som skapar en god arbetsmiljö och därigenom arbetstillfredsställelse. 

Kontexten 
t.ex. 
arbetsuppgifternas 
natur, rolltydlighet, 
organisationskultur,  
organisationsvärdering
ar, organisationsform 

Ledare t.ex. ledarerfarenhet, grad 
av beteendeflexibilitet 

Följare/medar
betare 
t.ex. personliga 
egenskaper och 
värderingar, 
inställning till 
arbetet, grad av 
erfarenhet 

Ledarskaps-
processen 

Resultatet 
t.ex. högre 
produktivitet, 
arbetstillfreds-
ställelse osv. 
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Rubenowitz menar att en god arbetsmiljö kännetecknas av fem faktorer (Larsson 2005). 
Rubenowitz menar att ju mer positiv relationen är emellan dessa fem faktorer, desto större blir 
den personliga tillfredsställelsen (Larsson 2005:74). Den första är egenkontroll (dvs. 
inflytande och delaktighet; att individen kan styra och kontrollera sin egen arbetstakt och 
arbetssätt). Den andra är positivt arbetsledningsklimat (dvs. socialt stöd och kommunikation; 
att samarbetet mellan medarbetare och chef fungerar bra).1 Den tredje är ledarskap via 
uppmuntran och feedback vilket syftar till medarbetarnas utveckling. Det fjärde är god 
arbetsgemenskap och god kontakt med sina medarbetare vilket också skapar förutsättningar 
för en trivsam arbetsplats. Den sista faktorn är att arbetsbelastningen är i balans.  
 
Den andra forskaren är Fiedler. Han fokuserar sig på ledarskapsprocessen och vilka 
situationsfaktorer som är viktigast för ledarskapet (Pierce & Newstrom 2008:211-228). Tre 
faktorer han nämner är relationen mellan ledaren och medarbetarna (bl.a. menar han att ett 
gott förhållande ger ledaren mer inflytande), uppgiftsstruktur (fördelaktigt är t.ex. om det 
finns en klart mål och arbetssätt som man arbetar efter) och positionsmakt (verklig makt 
stärker ledarens position). Även om Fiedler fokuserar sig på ledarskapet så kan han ändå 
inspirera mig i mina tankar eftersom ledarskapet enligt kontingensteorin påverkar 
slutresultatet.  
 
Den tredje forskares resultat som har inspirerat mig i mitt arbete är Härenstam. Hon kom fram 
till att kriminalvårdare utsätts för mycket stress i sitt arbete (Härenstam 1989).2 Detta kom 
hon fram till genom att göra hälsoundersökningar på kriminalvårdsanställda, men även genom 
intervjuer och enkäter. Härenstam menar att stressen märks bland annat på att vårdarna 
utsöndrar stressrelaterade ämnen i kroppen, har högt blodtryck och har många fler sjukdagar 
än genomsnittet i Sverige. Denna stress minskar arbetstillfredsställelsen och ökar 
uppgivenheten. Denna stress och låga arbetstillfredsställelse beror på många faktorer. En 
sådan faktor är brist på aktiv och stödjande ledarskap. Några saker som gör ledarskapet aktiv 
och stödjande är att den är mer lösningsfokuserad, att ledaren är positiv till förändring, att 
ledaren är lugn, att ledaren följer upp tagna beslut och att ledaren tar tillvara på medarbetarnas 
kunskap och erfarenhet. Andra faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen i positiv riktning 
var egenkontroll, tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och att de anställda känner 
delaktighet i verksamheten. Ytterligare faktorer är stor enighet i målsättningen, bra och tydlig 
information och kommunikation, bra stämning på arbetsplatsen, att ledningen har en positiv 
inställning till initiativ från de anställda, att personalen känner stöd från ledningen, att de 
anställda får feedback på sitt arbete, att de anställdas arbete uppskattas och att den psykiska 
belastningen ej är för hög. Hennes forskning tyder också på att kriminalvårdarna önskar en 
medarbetarorienterad ledarstil. 
 
Den sista inspirationskällan är Castelli (2008) som har gjort en studie om hur ledare kan 
motivera sina medarbetare och därigenom få dem att bland annat känna tillfredsställelse. 
Castelli menar att motivation, och arbetstillfredsställelse, beror på faktorer såsom 
självbestämmande, delaktighet, arbetets meningsfullhet, lämpliga utmaningar i arbetet, ett 
socialt erkännande, feedback dvs. beröm och uppmuntran, och förtroende mellan ledare och 
medarbetare osv.  
 

                                                 
1 Även Brough & Williams (2007) har kommit fram till att framförallt arbetsledarstöd, men även egenkontroll är 
starka bidragsfaktorer till medarbetarnas arbetsglädje och psykologiska välmående på arbetet.   
2 Härenstam ger i sin avhandling även en utmärkt redovisning av tidigare internationell forskning kring 
kriminalvårdare och att deras arbeta ofta består av skiftesarbete, stress, ohälsa och rollkonflikter, 
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Eftersom dessa modeller och teorier kan anpassas till många situationer har jag valt att 
begränsa dem till mer specifika aspekter. Jag använder mig av kontingensteorin på så vis att 
det slutresultat som jag kommer att fokusera på är enbart arbetstillfredsställelse. Jag kommer 
att undersöka hur kontexten påverkar denna arbetstillfredsställelse genom att titta på 
organisationsstruktur, vårdarnas egenkontroll (dvs. vårdarnas inflytande och delaktighet i 
verksamheten), och tydlighet i information och kommunikation. Jag kommer att undersöka 
hur ledaren påverkar denna arbetstillfredsställelse genom att titta på ledarstilar och 
kriminalvårdsinspektörernas kompetens. Jag kommer att undersöka hur medarbetarna 
påverkar denna arbetstillfredsställelse genom att titta på arbetsgemenskapen, deras 
engagemang för arbetet, i vilken grad de finner arbetet meningsfullt och deras tillfredsställelse 
med arbetsuppgifterna. Jag kommer att undersöka hur ledarskapsprocessen påverkar denna 
arbetstillfredsställelse genom att titta på relationen mellan kriminalvårdsinspektör och 
vårdare. För att samarbetet mellan kriminalvårdsinspektör och vårdare ska kunna anses som 
väl fungerar bör relationen inkludera ett ömsesidigt förtroende och att vårdarna känner att 
kriminalvårdsinspektörerna uppskattar deras arbete. Ledarskapet bör också lägga fokus på 
personalens välbefinnande, och vara tydligt, aktivt och stödjande (t.ex. att ledaren stöttar 
personalen i deras dagliga arbete). Bidragande till en bra relation är också om 
kriminalvårdsinspektörerna är positiva till initiativ från personalen och att de är positiva till 
förändring. Slutligen bör det finnas ett ledarskap via uppmuntran och feedback, men även att 
ledarna tar tillvara på medarbetarnas kunskap och erfarenhet. 
 
 

3.2. Allmän definition av termer  
Under denna sektion redogör jag för några av de centrala termer som jag kommer att 

använda i den här empiriska studien och det fortsatta analysarbetet. Jag kommer att definiera 

termerna ledarskap, arbetstillfredsställelse och organisationsstruktur.  

 
 

3.2.1. Ledarskap 
Det finns ett flertal definitioner av ledarskap. I den tidiga forskningen betonade man att det 
fanns ett rätt sätt att vara eller agera som ledare och man försökte därför bli denna ”ideala” 
ledaren. Man lade fokusen på ledarens personliga egenskaper (t.ex. hans fysik eller 
personlighet) eller på hans beteende. Fayol beskrev bl.a. att man blev en bra ledare genom att 
fokusera på följande funktioner: planering, organisering, ordergivning, koordinering och 
kontroll. Andra diskuterade om man som ledare skulle vara mer uppgifts- eller mer 
medarbetarinriktad.  
 
Efter ett tag uppstod dock en frustration när denna äldre typ av forskning, dvs. forskningen 
som fokuserade på ledarnas egenskaper och beteende, eftersom den misslyckades med att visa 
starka samband med indikatorer på ledareffektivitet (Pierce & Newstrom 2008:195). Det 
visade sig alltså finnas inkonsekventa samband mellan ledaregenskaper och effekterna av 
dessa beteenden på medlemmarnas attityder, beteenden och gruppens effektivitet. 
 
Som en reaktion på detta uppstod på 1960-talet situationssynsättet eller kontingenssynsättet. I 
denna forskning betonar man det icke-statiska ledarskapet, dvs. ett situationsanpassat 
ledarskap. Enligt denna teori måste man även ta hänsyn till organisationens personal, kontext 
etc. för att veta hur man bäst organiserar och leder en specifik organisation (Bruzelius & 
Skärvad 2000:178). I och med detta blir en del av utmaningen med att leda att välja bland alla 



 17 

rätta sätt att organisera företag och organisationer. Det blir följaktligen en ständig utmaning 
för företag och organisationer att veta hur man ska strukturera arbetet så att uppgifter blir 
utförda effektivt och säkert. Samtidigt bör man vara intresserad av att den anställde känner sig 
tillfredställd och belönad i organisationen eftersom detta ofta leder till ökad effektivitet. Det 
kan kanske bäst sammanfattas med följande citat: ”Motivation is highly valued because of its 
consequences: Motivation produces” (Ryan & Deci 2000: 69).  
 
Albert Murphy (Pierce & Newstrom 2008:4) har valt att betona ledarskapets sociala natur. 
Han menade att olika situationer skapar olika behov hos människor och dessa behov/krav 
avgör vilket ledarskap som krävs. Murphy beskriver ledarskap som en funktion av en 
interaktion mellan personen och situationen där situationen avgörs av följarna och kontexten; 
L = f [(person)(grupp)(kontext)]. På grund av detta ses ledarskap som ett icke-statisk 
fenomen. Ett citat som beskriver detta är: 
 
Leadership is a dynamic and working relationship, built over time , involving an exchange 

between leader and follower in which leadership is a resource embedded in the situation, 

providing direction for goal attainment (Pierce & Newstrom 2008:6).  
 
Det är i grund och botten detta situationssynsätt jag kommer att använda mig av som bas för 
mitt fortsatta uppsatsarbete. 
 
I uppsatsen kommer jag att använda mig av frågor som syftar till att skapa en bred syn av 
vilken ledarskapsstil vårdarna anser finnas på deras arbetsplats. Dock kommer jag även, i den 
följande enkätundersökningen, att efterfråga vårdarnas syn på kriminalvårdsinspektörernas 
ledarstilar i ett smalare avseende. Här kommer inspirationen delvis från Lewin, Lippit, White 
och Adizes (Wolvén 2000: 123-125, 140-141). De har t.ex. använt sig av följande ledarstilar 
auktoritär, demokratisk, laissez-faire och ”lik i lasten”. Den auktoritära ledaren kan beskrivas 
som rigid, intolerant mot nya idéer, kan inte hantera kritik och han har en negativ 
människosyn vilket leder till att medarbetare ofta känner sig maktlösa, omotiverade och att de 
vantrivs på arbetsplatsen. Den demokratiska ledaren tar beslut i samrådande, är öppen mot 
nya idéer, uppmuntrar diskussioner och är flexibel. Laissez-faire ledaren undviker beslut och 
utövar ett minimum av kontroll. Lik i lasten kan beskrivas som en ledare som inte utövar ett 
ledarskap, en som saknar talang för alla ledarroller. De är ofta vänliga, utgör sällan ett hot, 
och är ganska omtyckta, men de är ofta apatiska och rädda. Även laissez-faire och lik i lasten 
ledarna utgör chefer som får medarbetare att känner låg arbetstillfredsställelse. Utöver dessa 
ledarskapstilar kommer jag också att använda andra beskrivningar på ledarstilar.  
 
 

3.2.2. Arbetstillfredsställelse 
Arbetstillfredsställelse kan sägas vara en individs egna utvärderingar av nyckelaspekter 
rörande sitt arbete och arbetsmiljö (Locke 1976). Det är alltså en subjektiv upplevelse som 
visar hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Om individen upplever arbetet 
positivt, är arbetstillfredsställelsen hög. Om individen upplever sitt arbete negativt, har 
individen låg arbetstillfredsställelse. Det finns både inre och yttre faktorer som påverkar en 
medarbetares arbetstillfredsställelse.3 De faktorer som i detta arbeta har valts ut baseras på 
den tidigare nämnda modellen och teorin, nämligen kontingensteori och dess 

                                                 
3 Exempel på sådana faktorer och deras påverkan på arbetstillfredsställelsen har bevisats i tidigare forskning. Se 
t.ex. Härenstam 1989, Larsson 2005 etc.  
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huvudkomponenter: kontexten (organisationsstruktur, vårdarnas egenkontroll/delaktighet i 
verksamheten, och tydlighet i information och kommunikation), ledaren (ledarstil och 
kriminalvårdsinspektörernas kompetens), medarbetarna (arbetsgemenskap, engagemang för 
arbetet, meningsfullhet och tillfredsställelse med arbetsuppgifterna), och ledarskapsprocessen 
(inkluderar relationen mellan kriminalvårdsinspektör och vårdare; ett ömsesidigt förtroende, 
att vårdarna känner att kriminalvårdsinspektörerna uppskattar deras arbete, att ledarskapet 
intresserar sig för personalens välbefinnande, att ledarskapet är aktivt och stödjande t.ex. 
genom att ledaren stötar personalen i deras dagliga arbete, att ledaren är positiv till förändring 
och initiativ från personalen, att det finns ett ledarskap via uppmuntran och feedback och hur 
väl kriminalvårdsinspektören tar tillvara på vårdarnas kunskap och erfarenheter).  
 
 

3.2.3. Organisationsstruktur 
Begreppet organisationsstruktur gäller organisationens form, att det i organisationer finns en 
arbets- och auktoritetsfördelning. Benämningen organisationsstruktur står för hur arbetet har 
anordnats och fördelats mellan de personer som arbetar i organisationerna. Denna uppdelning 
beror i grunden på att varje organisation behöver stadga och rörlighet. Att organisera innebär 
bland annat är att försöka balansera behovet av stabilitet mot behovet av anpassning samt god 
förändring (Abrahamsson & Andersen 2000). 
 
I denna uppsats kommer jag framför allt att arbeta med den byråkratiska organisations-
strukturen olika aspekter och hur dessa påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  
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4. Empirisk datainsamling 
I detta avsnitt kommer jag att, utifrån informationen som fanns på Internet, kriminalvårdens 

policydokument, enkäterna med vårdarna, intervjun med en kriminalvårdsinspektör och 

observationsstudien, försöka besvara frågorna kring vilken typ av organisationsstruktur som 

kriminalvårdsanstalten Härnösand uppvisar, hur medarbetarna och en 

kriminalvårdsinspektör uppfattar kriminalvårdsinspektörernas ledarstil, relationen mellan 

vårdare och kriminalvårdsinspektör m.m. och hur detta påverkar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse.  

 

4.1. Kriminalvårdens organisationsstruktur och kriminalvårdens 
policydokument 
 
I detta avsnitt kommer jag att, utifrån informationen som fanns på Internet men även genom 

egna observationer, beskriva kriminalvårdsanstalten Härnösands organisationsstruktur. För 

att göra det mer förståeligt kommer jag att sätta in anstalten Härnösand i ett större 

perspektiv, nämligen kriminalvården som helhet. Klargörandet av organisationsstrukturen 

gör jag för att senare i arbetet mer exakt kunna diskutera hur den påverkar vårdarnas 

arbetstillfredsställelse. Jag kommer även att beskriva kriminalvårdens riktlinjer angående 

vårdares arbetstillfredsställelse. Detta gör jag för att senare kunna undersöka i vilken grad 

kriminalvårdens målsättningar samstämmer med hur kriminalvårdarna på anstalten 

Härnösand upplever sin arbetstillfredsställelse.  

 
 

4.1.1. Kriminalvården och kriminalvårdsanstalten Härnösand 
Kriminalvården, som är en statlig myndighet, ligger under Regering och Justitiedeparte-
mentet. Regeringen styr enskilda myndigheter, inklusive kriminalvården, bland annat genom 
regleringsbrev och förordningar. I regleringsbrevet beskrivs kriminalvårdens mål och vilka 
ekonomiska anslag de får det nästkommande året. I förordningarna anges bland annat de 
övergripande reglerna för kriminalvårdens organisation, arbetssätt med mera.4 Det dagliga 
arbetet för de anställda regleras bland annat av lagar och kriminalvårdföreskrifter. Dessa visar 
vilka rättigheter och skyldigheter man har i sitt agerande gentemot de intagna.5 
 
En av kriminalvårdens huvuduppgifter är att svara för en säker förvaring av intagna, men även 
att återanpassa intagna till ett ”normalt” liv i samhället, dvs. att de ska bli bättre rustade för 
livet utanför anstaltsmurarna.  
 
Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner, ett huvudkontor och en transporttjänst. 
Huvudkontoret ligger i Norrköping och leds av generaldirektören. Varje region leds av en 
regionchef. Den operativa verksamheten bedrivs vid regionkontoren och vid 31 häkten, 55 
anstalter och 35 frivårdskontor.6 Nedan ses en bild av kriminalvårdens organisation och dess 

                                                 
4 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Styrdokument/  (2010-05-05) 
5 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Lagar-foreskrifter/ (2010-05-05) 
6 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Organisation/  (2010-05-05) 
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verksamhet vid häkten, anstalter och frivårdskontor och uppdelningen på olika geografiskt 
område.7 
 

 
Figur 1. Kriminalvårdens organisation och dess verksamhet vid häkten, anstalter och frivårdskontor och 
uppdelningen på olika geografiskt område 
 
Det dagliga arbetet på en anstalt, inklusive kriminalvårdsanstalten Härnösand, leds av en eller 
flera kriminalvårdsinspektörer och direktkontakten med de intagna sköts till stor del av 
vårdare. Kriminalvårdsinspektören har ett direkt ansvar och ledarskap för arbetslaget i det 
vardagliga arbetet med klienterna. Han ska förmedla verksamhetens mål och skapa förståelse 
och acceptans för utveckling och förändring och han har ansvar för personalen, budgeten och 
resultatet.  
 
Det finns cirka 100 vårdare anställda på anstalten Härnösand. Det dagliga arbetet är, kortfattat 
beskrivet, uppdelat på följande vis bland vårdarna: Vissa utvalda vårdare arbetar mest med det 
praktiska säkerhetsarbetet, medan andra arbetar med specifika behandlingsinsatser 
(behandlingsprogram). De flesta vårdare arbetar dock endast på de intagnas avdelningar och 
några av deras vanligaste arbetsuppgifter är att låsa upp och låsa in de intagna men även att 
fungera som deras kontaktmän vilket innebär att de tar emot deras anhållan, att de förbereder 
deras permissioner etc.8 
 
Alla har därmed ganska specifika arbetsuppgifter, dvs. det finns en formaliserad 
arbetsdelning.  
 
Kriminalvårdsanstalten Härnösand är ett gammalt så kallat cellfängelse med byggår 1862. 
Den är en sluten anstalt med säkerhetsklass D och den har plats för 74 intagna. De har tre 
avdelningar för ”normaldömda” (avdelningarna A, B, C) och en avdelning för 
sexualbrottsdömda (avdelning D). Strafftiderna varierar från några månader upp till livstid. 
                                                 
7 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Faktablad_Organisation.pdf?epslanguage=sv  
(2010-05-05), http://www.kriminalvarden.se/sv/Jobba-hos-oss/Nagra-av-vara-yrken/  (2010-05-05) 
8 http://kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Vara-anstalter/Harnosand/ (2009-11-25) Information som ges angående 
kriminalvårdsanstalten Härnösand kommer delvis ifrån egna erfarenheter av att jobba på anstalten Härnösand. 



 21 

Anstaltens arbete leds av två kriminalvårdsinspektörer, en på ”normalavdelningarna” och en 
på ”sexualbrottsavdelningen”.  
 

4.1.2. Kriminalvårdens policys angående arbetsmiljö, 
arbetstillfredsställelse, ledarskap och medarbetarskap 
 
Kriminalvården har riktlinjer som anger vilka deras målsättningar är avseende arbetsmiljön 
och därigenom medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Riktlinjerna anger att kriminalvårdens 
arbetsmiljö framförallt ska bidra till att uppnå kriminalvårdens verksamhetsmål och stimulera 
till effektivitet, produktivitet och kvalitet i arbetet, men de menar även att medarbetarnas 
hälsa, trivsel och inflytande är viktigt. Kriminalvårdens målsättningar för att skapa en god 
arbetsmiljö innebär även att det finns ett aktivt och engagerat ledarskap (som bygger på 
tydliga verksamhetsmål, yrkeskunnande, samverkan och kommunikation, god handledning, 
att det finns ett intresse för medarbetarnas behov och hälsa) och ett aktivt och motiverat 
medarbetarskap (som bygger på inflytande och påverkbarhet, kompetens och befogenheter, en 
god yrkesetik, positiv påverkan på arbetsklimatet) (Kriminalvårdens policy avseende 
arbetsmiljö, Riktlinjer nr 2006:9).  

Enligt ”En attraktiv och hälsofrämjande Kriminalvård”, vilket är kriminalvårdens 
hälsostrategiska plan för 2009-2011, ska kriminalvården präglas av en utveckling mot ökat 
engagemang, arbetsglädje och trivsel, goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i 
arbetet, ett främjande synsätt i deras ledarskap och medarbetarskap, en aktiv dialog på 
arbetsplatserna, en säker och trygg arbetsmiljö, en god hälsa och utveckling av kompetens för 
alla medarbetare (En attraktiv och hälsofrämjande Kriminalvård, Hälsostrategisk plan 2009-
2011).  

Kriminalvården arbetar även efter en tydlig devis som är kortfattat formulerat i uttrycket 
”Bättre ut”. Denna devis fungerar i sin utarbetade form som kriminalvårdens vision och 
värdegrund. 9 Huvudsyftet med denna vision är att klienterna ska vara bättre rustad att leva ett 
liv utan kriminalitet efter avtjänat straff, men kriminalvården har även skrivit ned sina 
visioner för sina anställda i dokumentet ”Bättre ut”. Kriminalvården vill att de anställda 
känner engagemang och delaktighet i verksamheten, att medarbetarna utvecklas kontinuerligt, 
att tristess och likgiltighet motverkas genom att arbetet varieras osv. 

 

                                                 
9 http://www.kriminalvarden.se/upload/om_kriminalvarden/Visionen.pdf?epslanguage=sv  
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4.2. Enkäten med vårdarna 
I detta avsnitt kommer jag att, med hjälp av en enkät som besvarades av 25 vårdare, försöka 

besvara frågorna kring hur medarbetarna uppfattar kriminalvårdsanstalten Härnösands 

organisationsstruktur, kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar, relationen mellan vårdarna 

och kriminalvårdsinspektören m.m. och hur detta påverkar medarbetarnas arbetstillfreds-

ställelse. Slutligen kommer jag att redovisa för hur vårdarna vill att man ska arbeta med 

dessa aspekter i framtiden.  

 

För övrigt kan jag också nämna att, i enkäten, fanns en relativ god spridning i fråga om 
respondenternas ålder, kön, tjänsteår osv. (Se appendix 4).  

 

4.2.1. Enkäten med vårdarna angående anstalten Härnösands 
organisationsstruktur och andra kontextuella faktorer, och vårdarnas 
arbetstillfredsställelse 
 
I detta avsnitt beskriver jag vad som kom fram i enkäterna angående vårdarnas syn på olika 

kontextuella faktorer såsom organisationsstrukturen på anstalten, men även ämnen som 

tydlighet i information och kommunikation och vårdares egenkontroll berörs och hur dessa 

aspekters påverkan på deras arbetstillfredsställelse. En sammanfattning av vårdarnas svar på 

de slutna frågorna kan hittas i appendix 4.  

 

På frågan i vilken grad vårdarna skulle säga att anstalten Härnösands organisation är 
hierarkisk svarade femton av tjugofem att de ansåg att den var hierarkisk i ganska hög grad. 
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På frågan i vilken grad de skulle säga att anstalten Härnösands organisation är styrd av 
formella regler (t.ex. föreskrifter, förordningar etc.) svarade de att de ansåg att 
kriminalvårdsanstalten Härnösand i ganska till mycket hög grad styrs av formaliserade regler.  
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De flesta vårdare tyckte även att anstalten Härnösands organisation i ganska hög grad eller 
mycket hög grad är stabil, dvs. svårföränderlig eller förändras lite över tid. 
 
Dessutom menade de flesta vårdare att på anstalten Härnösand är arbetsdelningen i ganska 
liten grad tydlig. Majoriteten tyckte att det endast i liten till ganska hög grad finns tydliga och 
formaliserade ansvarsområden (vilka bestäms av lagar och regler) på anstalten Härnösand. 
 
På frågan i vilken grad de skulle säga att sakfrågor behandlas skriftligt utifrån nedskrivna 
regler och instruktioner blev svaret ganska blandat, de flesta sa ”i ganska hög grad” (11) men 
många sa även ”i liten grad” (5) och ”i hög grad” (4). 5 svarade också att de inte visste.  
 
På frågan i vilken grad de har möjligheter att påverka sin egen arbetssituation svarade 
majoriteten (14) att de endast i liten grad kunde påverka den. 7 stycken svarade ”ganska 
mycket”.    
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Majoriteten, 18 stycken, kände även att de endast i liten utsträckning har möjligheter att 
bestämma hur arbetsuppgiften ska utföras. 
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Utöver detta menade en stor majoritet att de ganska mycket (15) eller mycket (7) känner att de 
blir styrd av regler i sitt arbete.  
 
På frågan i vilken grad de skulle säga att tjänsteutövningen föregås av specifik utbildning för 
området blev svaret oftast ”i liten grad” (14) eller ”i ganska hög grad” (8). 
 
När tillfrågad i vilken grad vårdarna skulle säga att avancemang i organisationen bygger på 
anciennitet (dvs. att man har företräde till en befordran utifrån fler antal tjänsteår och därav 
förväntas ha rätt kunskaper och erfarenhet) svarade de att de uppfattade att det var i mindre 
grad (liten till ganska hög grad).  
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På frågan hur vårdarna på annat sätt vill beskriva kriminalvårdens organisationsstruktur var 
några kommentarer positiva. Några vårdares kommentarer var t.ex. att den var bra, beprövad, 
fast och stabil och på så sätt rättssäker. Andra var mer negativa i sina kommentarer. Deras 
kommentarer var t.ex. att strukturen var kaosartad, rörig, otydlig och obefintlig. Ett par 
nämnde att regelverken inte följdes.  
 
Flera tog också upp problem med att informationen och kommunikationen inte fungerade i 
organisationen, bland annat att beslut som hade tagits hos cheferna inte tidigare diskuterats 
eller följdes upp i arbetsgruppen.  
 
En annan typ av kommentar som skrevs ned ett par gånger var att det finns för många 
”småchefer” och att vissa chefer inte har utbildning och kompetens för sina tjänster, bland 
annat att de inte är tillräckligt insatta i kriminalvårdens regelverk.  
 
Ett annat område för kriminalvårdarnas kommentarer var befordransgången; kommentarerna 
antydde att de tyckte att avancemang mer berodde på vem man kände och om man ställde in 
sig hos rätt person än på lämplighet, utbildning eller kompetens.  
 
På den sista frågan angående organisationsstrukturen, dvs. hur de skulle säga att 
kriminalvårdens organisationsstruktur påverkade deras arbetssituation och deras 
arbetstillfredsställelse kom flera intressanta aspekter fram. En vårdare menade att eftersom det 
var väldigt ostrukturerat och oorganiserat bidrog detta till att beslutsgången fördröjdes, vilket i 
sin tur ledde till att skapar irritation bland både intagna och personal.  
 
En vårdare nämnde också att eftersom det inte fanns någon större variation i arbetsuppgifterna 
kändes jobbet långtråkigt och inte meningsfullt. En annan menade att jobbet ibland kändes 
uppstyrt, meningslöst och tråkigt.  
 
När vårdarna nämnde att de inte kände sig delaktiga i beslutsfattandet eller informerade 
kommenterar en vårdare detta med att säga att han inte kände sig intresserad längre och att 
han har blivit passiv. En annan sa att han inte behövde engagera sig i någonting. En annan 
vårdare sa att eftersom de inte fick vara delaktiga så utvecklades de heller inte; han gjorde 
bara som han blir tillsagd. Den dåliga kommunikationen ledde också till att vårdarna inte vet 
vad som egentligen hände på anstalten och att det inte fanns någon stabilitet i vardagen, 
menade två vårdare. Ett resultat av detta blev att det var kaos på anstalten och på 
avdelningarna, bland annat för att det inte fanns någon styrning på golvet. Det skrevs att detta 
betydde ökad stress på vårdarna.  
 
Några vårdare var dock positiva i sina kommentarer. En sa sig trivas bra med 
organisationsstrukturen inom kriminalvården och en annan framhöll det goda arbetsklimatet 
mellan medarbetarna.  
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4.2.2. Enkäten med vårdarna angående medarbetar- och ledarfaktorer 
men även ledarskapsfaktorer på kriminalvårdsanstalten Härnösand och 
dess påverkan på arbetstillfredsställelse 
 
I detta avsnitt sammanfattar jag vad som kom fram i enkäterna angående ledarna och 

medarbetarna på kriminalvårdsanstalten Härnösand och relationen kriminalvårdsinspektör 

vs. vårdare, och  dess påverkan på arbetstillfredsställelse. 

 

På frågan hur vårdarna trivs på jobbet visade svaret på en stor spridning. Fyra vårdare svarade 
att de inte trivdes på jobbet. Resten svarade att de var allt från lite nöjd till mycket nöjd (7, 8, 
6 stycken).  
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11 stycken svarade även att de kände att deras arbete är ganska meningsfullt för andra 
människor inom den organisation de arbetar i. 7 stycken svarade  att det kändes lite 
meningsfullt medan 5 menade att det kändes mycket meningsfullt.   
 
På frågan i vilken grad de känner sig engagerad i sina arbetsuppgifter svarade 6 stycken 
”Lite”, 8 stycken ”Ganska mycket” och 9 stycken svarade ”Mycket”.  
 
De flesta vårdarna var ganska (8) eller mycket nöjda (13) med sina medarbetare. 
 

0

5

10

15

Ej nöjd Ganska
nöjd

vet ej

Trivs med
medarbetarna

 
 
På frågan hur de skulle beskriva sin kriminalvårdsinspektör blev det vanligaste 
svarsalternativen att han har ”Låt gå-mentalitet” (13), att han är ett ”Lik-i-lasten ” (8), att han 
är ”auktoritär” (7), ”svag” (7), ”en i gruppen” (6), ”kompetent” (6), ”nonchalant” (6), och 
”emotionell” (6). Det kan även noteras att ingen valde att beskriva sin kriminalvårdsinspektör 
som ”vägledare” och ”rättvis”, och att endast en vårdare valde att beskriva sin 
kriminalvårdsinspektör som ”handlingskraftig” och ”rationell”. Två kommentarer som kom 
fram när vårdarna själva fick beskriva sin kriminalvårdsinspektör antydde att de inte tyckte 
han var en riktig chef eftersom han inte klarade av att ta beslut eller var konflikträdd. En 
positiv kommentar som kom fram i enkäten var ”Min kvinsp är en mycket trevlig varm 
person”. 
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En av frågorna i enkäten berörde även ledningens inställning till initiativ från personalen.  Det 
som kom fram i samband med denna fråga var att många menade att 
kriminalvårdsinspektörerna endast i liten (11) eller i ganska hög grad (8) uppmanade dem att 
ta eget ansvar. Istället kände en majoritet av vårdarna, 16 stycken, att deras 
kriminalvårdsinspektör i ganska hög grad uppmanar personalen att följa order/riktlinjer 
uppifrån. Utöver detta kom det i en annan del av enkäten fram att en majoritet, 15 stycken, 
menade att de kände att kriminalvårdsinspektören endast i liten grad månar om deras 
delaktighet i verksamheten. Dessutom skrev ett par vårdare också att deras förslag på 
lösningar oftast uppfattades som kritik av kriminalvårdsinspektören eller att de förslag som de 
gav aldrig följdes upp. 
 
På frågan som berörde i vilken grad ledarna leder via uppmuntran och feedback, dvs. i vilken 
grad vårdarna upplever att de fått uppmärksamhet/uppskattning av sin kvinsp, menade en 
majoritet (13) att de endast i liten grad fick denna uppmärksamhet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Några av frågorna i denna sektion av enkäten berörde också ledarskapsprocessen.  
 
När det kom till förtroendefrågorna svarade 17 stycken att de i liten eller i ganska hög grad 
känner förtroende för sin kvinsp och 15 stycken svarade att de i liten eller i ganska hög grad 
trodde att deras kriminalvårdsinspektör känner förtroende för det arbete de utför. 
 
På frågan ”i vilken grad kan du fritt uttrycka dina åsikter kring din arbetssituation på 
arbetsplatsträffar?” svarade 7 stycken vardera ”Inte alls” och i ”Liten grad”. 4 stycken svarade 
i ”Ganska hög grad”.  
 
De flesta vårdarna (9 och 11 stycken) förklarade dock att det inte alls eller endast i liten grad 
förekom några konflikter mellan dem och deras kriminalvårdsinspektör.  
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På frågan i vilken grad de känner att deras förhållande till deras kriminalvårdsinspektör 
påverkar deras arbetssituation negativt svarade 8 stycken ”inte alls” medan 5 stycken svarade 
”liten” och ”ganska mycket” vardera.  
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På frågan hur de själva skulle beskriva att de upplever kontakten mellan sig och sin 
kriminalvårdsinspektör var några kommentarer att det inte fanns någon kontakt eller att den 
var i de närmaste obefintlig eller dålig. En sa att kontakten var dålig eftersom den inte var rak 
eller ärlig. En annan uppfattade sin kriminalvårdsinspektör som falsk. En vårdare ifrågasatte 
om kriminalvårdsinspektören ens visste vem han (vårdaren) hette. Två andra menade att den 
var dålig eftersom deras förslag på lösningar oftast uppfattades som kritik av 
kriminalvårdsinspektören.  Andra menade att den var dålig eftersom de förslag som de gav 
aldrig följdes upp. Andra vårdare tyckte att kontakten var bra eller till och med mycket god.  
 
En fråga i enkäten handlade även om en aspekt av den medarbetarorienterade ledarstilen, 
nämligen om ledningen visar intresse för personalen välbefinnande. För att undersöka denna 
fråga fick vårdarna frågan i vilken grad de skulle säga att anstalten Härnösands ledning 
försöker främja det psykosociala klimatet (dvs. få personalen att må bra t.ex. genom att skapa 
goda relationer mellan medarbetarna och medarbetarna-ledningen). Svaren visade att det inte 
verkar vara ett prioriterat område. 4 stycken svarade ”inte alls” medan 16 stycken svarade ”i 
liten grad”.  
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När tillfrågad i vilken grad vårdarna kände att deras kompetens (utbildning och 
yrkeserfarenhet) kommer till användning i deras arbete svarade 12 stycken ”Lite”, 5 stycken 
svarade ”Ganska mycket” och 6 stycken svarade ”Mycket”. 12 stycken vårdarna svarade även 
att kriminalvården i liten grad gav vårdarna möjlighet att vidareutveckla sig själv som individ 
(5 stycken svarade att kriminalvården ger denna möjlighet i ganska hög grad).  
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4.2.3. Enkäten med vårdarna angående framtiden 
I detta avsnitt sammanfattar jag vad som kom fram i enkäten angående vårdarnas önskningar 

och förslag på förändringar i framtiden. Det var inte alla vårdare som utnyttjade möjligheten 

att mer fritt utveckla sina tankar kring detta ämne, men en sammanfattning följer av de 

åsikter som kom fram.  

 
 
Den första frågan till vårdarna var ”Vad skulle Du vilja ändra på gällande organisations-
strukturen på kriminalvården/anstalten Härnösand? ”. 
 
En önskan var att kriminalvårdens vision och värdegrund skulle få en tydligare förankring i 
organisationen bland både ledning, övriga chefer och medarbetare och att regelverket skulle 
följas och dokumenteras i högre grad av vad som sker.  
 
Några tog också upp att de ville ha en planare, flexiblare och tydligare organisation med fler 
arbetslag/arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Detta för att beslutsgången ska bli mindre 
trög (vilket den sades vara på grund av byråkratisk uppbyggnad och ointresse hos cheferna).  
 
De ville ha mer eget ansvar men fortfarande arbeta inom ramarna för skrivna regler och 
riktlinjer. Det föreslogs att kriminalvårdsinspektören kunde ha ett översiktligt ansvar att 
kontrollera att reglerna följs. Det sades att detta kanske också skulle leda till en större 
delaktighet och en bättre kontakt mellan kriminalvårdsinspektören och vårdare.  
 
De nämnde även att de generellt ville ha mer delaktighet och större variation i arbetsuppgifter 
och mer saker att göra eftersom det var för stillasittande för närvarande. Någon ville även att 
det gemensamma arbetet skulle vara mer resultatinriktat; att de skulle fokusera mer med 
problemlösning, konfliktlösning och förändringsarbete. 
 
En önskan, som beskrevs av flera vårdare, var att det borde finnas större möjligheter till 
utveckling på arbetet och att deras kompetens tas tillvara på ett bättre sätt än för tillfället. De 
ville också att möjligheten att avancera inom lämpligt arbetsområde skulle öka. En vårdare 
skrev ”Bra kunde också vara om man vid befordran kunde ta mer hänsyn till faktiska 
erfarenheter och kompetenser istället för att beslut om någons befordran tas bakom låsta 
dörrar och att besluten baseras på vem som är vems kompis”.  
 
 
Den andra frågan till vårdarna var ” Vad skulle Du vilja ändra på gällande Din kvinsp 
(personen och yrkesrollen)?”. 
 
Det togs också upp att vårdarna ibland önskar att ledarskapet skulle bli tydligare, mer 
inspirerande och mer handlingskraftigt (ej enligt låt-gå-principen). De ville att cheferna tog 
beslut och drev igenom ett fattat beslut eller de positiva förändringar de pratade om och att det 
blev tydligare vem som gjorde vad ansvarsmässigt. Ett flertal vårdare skrev att ledarskapet 
borde vara mer ”hands on”; att de ville ha en högre närvaro från kriminalvårdsinspektören på 
”golvet” dvs. att de ville se kriminalvårdsinspektören mer i arbetsgruppen och ute på 
avdelningarna. De ville även att kriminalvårdsinspektören mer direkt skulle kunna säga till 
personal som gjorde fel och tillrättavisade och att han snabbare skulle ge svar på olika frågor 
som kom upp.  
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Det kom också upp ett par gånger att vårdarna tyckte att kriminalvårdsinspektören bör bli 
bättra på att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenhet när tjänster ska tillsättas 
och att man fick skriva riktiga ansökningar  
 
En vårdare ville att utbildningsnivå och kompetensen bland cheferna skulle bli högre (att de 
skulle ta kurser i ledarskapsutbildning, och ha mer kunskap om verksamhetsområde).  
 
En positiv kommentar som kom fram vara ”Min nuvarande kvinsp är jag jättenöjd med både 
han som person och chef”, vilket antyder att det inte fanns några önskningar om förändringar. 
 
 
Den tredje frågan till vårdarna var ”Vad skulle Du vilja ändra på gällande relationen mellan 
Dig (vårdare)/kvinspen?” 
 
En viktig aspekt för vårdarna verkade vara att de ville att kriminalvårdsinspektören satsade 
mer på den sociala aspekten av arbetet; på att förbättra relationen mellan sig och vårdarna. 
Några skrev t.ex. att de ville se ett större engagemang hos kriminalvårdsinspektörerna för 
personalens välbefinnande. En skrev bl.a. att ”Det skulle vara bra om han visade ett större 
intresse för mej som person, samt intresse för det arbete jag gör”. Här kan tilläggas att i en 
annan vårdares enkät hade vårdaren på liknande sätt ifrågasatt om hans 
kriminalvårdsinspektör ens visste vad han hette.  
 
De önskade också att han skulle jobba mer med att skapa en god arbetsmiljö. Några skrev att 
de ville se ett större intresse från kriminalvårdsinspektörerna för personalens dagliga 
arbetssituation. Ett exempel som nämndes var att vårdarna aldrig såg 
kriminalvårdsinspektören på avdelningen.  
 
Några vårdare skrev ned en önskan om bättre kontakt mellan vårdare och 
kriminalvårdsinspektör, t.ex. att det tydligare skulle framgå vad han väntade sig av 
honom/henne, att informationen och kommunikationen skulle förbättras och att feedbacken 
och handledningen skulle bli bättre. Ett par vårdare skrev att de gärna skulle vilja ha mer 
kontakt och dialog, t.ex. genom APT-möten för att tillsammans kunna planera och ta beslut 
rörande verksamheten och tala om arbetssituationen. En vårdare trodde att man skulle nå långt 
med mycket bättre verksamhet som följd.  
 
Andra sa att de ville ha en större rakhet, tydlighet och ärlighet i relationen. En vårdare 
önskade t.ex. att han som vårdare skulle känna en större trygghet när han tar upp saker 
(problem) med kriminalvårdsinspektören utan att vara rädd för att det skulle slå tillbaka på 
honom själv.  
 
Vissa vårdare skrev kryptiska saker såsom ”allt” och ”inget”.  
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4.3. Intervjun med en kriminalvårdsinspektör angående kontextuella 
faktorer på kriminalvårdsanstalten Härnösand, ledarfaktorer och 
ledarskapsfaktorer och hur dessa påverkar medarbetarnas 
tillfredsställelse 
 

I detta kapitel kommer jag att, utifrån en intervju med en kriminalvårdsinspektör på anstalten 

Härnösand
10

, försöka besvara frågorna kring hur kriminalvårdsinspektören uppfattar 

kriminalvårdsanstalten Härnösands organisationsstruktur, vårdarnas arbetsuppgifter och 

egenkontroll, sitt ledarskap, relationen mellan vårdarna och sig själv och hur detta påverkar 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Slutligen kommer jag att redovisa för vad 

kriminalvårdsinspektören skulle vilja ändra på i framtiden avseende dessa aspekter.   

 

4.3.1. Intervjun med en kriminalvårdsinspektör angående 
kriminalvårdsanstalten Härnösands organisationsstruktur och andra 
kontextuella faktorer 
 
Fokusen i intervjun låg inte på kriminalvårdsinspektörens syn på organisationens struktur, 

utan mer på vårdarnas arbetsuppgifter, vårdarnas arbetstillfredsställelse och på hans syn på 

ledarskap. Detta på grund av att jag var tvungen att avgränsa intervjun och att 

organisationsstrukturen beskrevs utförligt på hemsidan. Däremot kom hans syn på 

organisationsstrukturen fram delvis ändå.  

 
Kriminalvårdsinspektören beskrev organisationen som byråkratisk och menade att det ibland 
var svårt att få igenom beslut eftersom beslut tog så lång tid att gå igenom alla beslutsnivåer. 
Han menade också att som kriminalvårdsinspektör var man mellanchef och kunde inte alltid 
ta de viktiga besluten. Detta och de senaste årens ekonomiska indragningar har medfört att 
utvecklingen har begränsats. Detta påverkade självklart också vårdarna, menade han. 

Trots kriminalvårdens byråkratiska organisationsstruktur, ansåg han att han vill få 
arbetsgruppen delaktig i besluten. Han sa att han arbetade för att vårdarna skulle vara 
delaktiga i arbetet och beslutsprocessen och att de skulle arbeta med mycket frihet. En viktig 
del i att skapa delaktighet var att man hade en öppen och konstant dialog med vårdarna, tillade 
han. Han talade om att det finns ramar, t.ex. arbetsmiljön och föreskrifter, som styrde och 
begränsade men inom dessa ramar kunde vårdarna påverka.  

Trots att han sa sig vara ”en i teamet” berättade han även att det var nödvändigt att hålla en 
viss distans till vårdarna. Han menade att han försökte hålla de där gränserna för att det inte 
skulle bli ett osunt förhållande. Han ansåg att det kunde vara negativt för personalen om man 
blev för mycket kompisar.  

En annan aspekt som är typisk för en byråkratisk organisation är att ämbetsutövning föregås 
av specifik utbildning för området. En sak han sa som anknyter till detta var att vårdarna fick 
intern utbildning dvs. sin grundutbildning som vårdare och andra specifika 
utbildningsinsatser, oftast innan de började arbeta nuförtiden, men han saknade att kunna ta in 

                                                 
10 Anledningen till att endast en kriminalvårdsinspektör intervjuades var att, trots att ett par till 
kriminalvårdsinspektörer tillfrågades, ingen annan var villig att ställa upp.  
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externa utbildningar; utbildningar som till exempel berörde ämnen som var viktiga för de 
intagnas situation. För att förklara denna brist sa han ”Tyvärr begränsar ekonomin”. 

 

4.3.2. Intervjun med en kriminalvårdsinspektör angående 
medarbetarfaktorer 
I detta underkapitel kommer jag att endast försöka ge svar på frågan kring hur 

kriminalvårdsinspektören uppfattar vårdarnas grad av tillfredsställelse med sina 

arbetsuppgifter och hur detta påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse osv.  

 

Kriminalvårdsinspektören trodde att de flesta vårdare var nöjda med sitt arbete och sina 
arbetsuppgifter; att de fann arbetsuppgifterna stimulerande och varierande trots den 
byråkratiska organisationsstrukturen. Han nämnde också att medarbetarna hade ganska stor 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. De hade sina uppsatta ramar men inom dessa ramar 
kunde de påverka hur de nådde målen och detta trodde han ledde till en utveckling av 
personalen. Han trodde att det skulle ha en negativ inverkan på vårdarna och deras arbetslust 
om de själva inte kunde påverka sina arbetsuppgifter. Han menade att om de inte hade den 
påverkan skulle de nog inte att stanna kvar inom kriminalvården och man skulle få en viss 
personalgrupp som inte hade någon vision och som bara satt av tiden inom kriminalvården.  

 

4.3.3. Intervjun med en kriminalvårdsinspektör angående ledar- och 
ledarskapsfaktorer  

I detta underkapitel kommer jag att försöka ge svar på frågorna kring hur 

kriminalvårdsinspektören uppfattar sin ledarstil, sitt ledarskap, relationen mellan vårdarna 

och sig själv och hur detta påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse osv.  

 

Kriminalvårdsinspektören förklarade sin syn på ledarskap på följande vis: ”Om man tittar på 
mitt ledarskap så ska jag utföra ett uppdrag som jag får av arbetsgivaren. Jag tycker det är 
roligt att ta detta ansvar, att vi når målsättningen tillsammans, att man som chef kan prestera 
ett bra resultat av målen. Jag vill se till att ha en arbetsgrupp som kan nå detta uppdrag.” 
 
Han nämnde även att han hade tagit på sig psykosocialt ansvar för arbetsgruppen även om det 
inte fanns i arbetsbeskrivningen. Han försökte anslå en ton som fick dem att känna 
arbetsglädje. Han ansåg att han lade fokus på dessa bitar; att han tog stor hänsyn till hur 
personalgruppen mådde. Han sa ”De vet att de kan komma till mig och berätta saker”. Han 
ville också att det skulle vara högt i tak, att man skulle kunna tala om när man inte hade sin 
allra bästa dag, och det kunde man göra om man känner tillit i arbetsgruppen. Detta utgjorde 
hans grundsyn på hur man skapade en mycket god arbetsmiljö, sa han. Om man inte kunde få 
denna känsla i kriminalvården så skulle man kunna få problem med att arbeta med klienterna i 
framtiden, berättade han.  
 
Dessutom sa han att han inte var typen som körde över personalgruppen. Han menade att han 
var ”en i teamet” mer än en som var auktoritär och pekade med hela handen. Han fortsatte att 
tala om sin ledarstil som en stil där han jobbar mer mot arbetslaget för att få arbetslaget att 
fungera och utvecklas. Här låg en av hans styrkor, tyckte han. Han arbetade mycket med att få 
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med sig arbetsgruppen genom att arbeta med visioner och att ta tillvara på kompetensen i 
gruppen.   
 
Han ansåg att man genom att diskutera fick vårdarna med sig, fick dem delaktiga, i att nå 
målen för att inte själv jobba ihjäl sig själv. Han menade även att en viktig del i att skapa 
delaktighet var att man har en öppen och konstant dialog med vårdarna. Han ville ha stor 
delaktighet av sin arbetsgrupp så att de kunde nå det uppdrag de hade fått av arbetsgivaren. 
Han trodde att vårdarna gavs möjlighet till denna delaktighet. Han sa även att han gärna 
delegerade och att det var viktigt att vårdarna kände att de kunde ge egna förslag. Han sa att 
genom detta fick man en utveckling av personalen, annars behövdes en punktlista som talade 
om vad de skulle göra, dvs. man fick inte en självgående arbetsgrupp.  
 
Han pratade också om vikten av att ge feedback till personalen. Han sa att han valde att ge 
feedback direkt till de personer han hade delegerat saker till mer än att ge feedbacken inför 
hela gruppen; han trodde mer på att ge den privat. Han menade att detta var viktigt så att de 
visste att de har gjort ett bra arbeta men även för deras utveckling. 

Han tillade att han trodde att detta gjorde att man på lång sikt fick man en grupp som hade 
förtroende för en. Han sa att han trodde att vårdarna såg honom som väldigt omtänksam, en 
person som tog sig tid att lyssna och en person som hade visioner.  
 
På grund av dessa skäl trodde han att man skulle kunna beskriva hans förhållande till vårdarna 
som ganska nära eftersom han arbetade med den psykosociala aspekten. Närheten kom även 
av att han var mycket delaktig operativ, trodde han. Trots detta nämnde han att det är viktigt 
att försöka upprätthålla vissa gränserna så att det inte blev en osund relation. Han ansåg att det 
kunde vara negativt för personalen om man skulle bli för mycket kompisar.  
 
Han berättade att han hade tagit på sig att arbeta med vårdarnas arbetstillfredsställelse utan att 
det finns specifikt beskrivet i hans arbetsbeskrivning. Detta för att vårdarna ska känna 
arbetsglädje. En del av detta arbete gick, enligt honom, ut på att försöka ta tillvara på 
kompetensen i gruppen. Han menade t.ex. att han försökte ge vårdarna möjlighet till 
utveckling inom arbetsområdet. Han tillade att det också var viktigt med specialisering så de 
fick känna att de var bra på något speciellt område. Han tillade att vårdarna hade en hel del 
utbildning i bakgrunden och den interna utbildningen gav en bra grund att stå på i arbetet, 
men att vårdarna nog också önskade att det fanns mer möjligheter till vidareutveckling. Han 
tyckte också att det var viktigt med teambildningsmöjligheter så att vårdarna fick lära känna 
varandra, upptäcka vad de var bra och mindre bra på och utvecklas. Han menade också att 
man måste känna varandra i personalgruppen för att lita på varandra och känna att man trivs 
tillsammans.  
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4.3.4. Intervjun med en kriminalvårdsinspektör angående framtiden 
 
I detta avsnitt ska jag redovisa för vad den intervjuade kriminalvårdsinspektör skulle vilja 

ändra på i framtiden avseende olika kontextuella, ledar- och ledarskapsfaktorer.   

 
Den första frågan till kriminalvårdsinspektören var ”Vad skulle Du vilja ändra på gällande 
organisationsstrukturen på kriminalvården/anstalten Härnösand? ”. 
 
Han sa att han nog skulle vilja att man från huvudkontoret lade ut mer av besluten på 
regionerna. Detta skulle innebära att det skulle bli lättare och gå snabbare att ta beslut. Han sa 
”Ofta är det de på regionen som har kunskaperna, och tyvärr blir det ofta så att viktiga beslut 
nu tas där de inte har kunskap om klienterna”. Han menade att det fanns för mycket byråkrati 
som tar tid.  
 
Den andra frågan till kriminalvårdsinspektören var ”Vad skulle Du vilja ändra på gällande 
kvinsprollen (personen och yrkesrollen)?”. Det enda han sa var att han ville få större frihet i 
den ekonomiska biten.  
 
Den tredje frågan till kriminalvårdsinspektören var ”Vad skulle Du vilja ändra på gällande 
relationen mellan vårdare/kvinspen  (Dig)? Här påstod han sig vara nöjd med sakerna som de 
var och att han inte kunde komma på något speciellt som han ville ändra på.  
 
Han fick även frågan om det var något annat han ville ta upp vad gäller förslag på 
förändringar i framtiden. Han sa att han inte kunde komma på något direkt.  
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4.4. Observationsstudien angående kontextuella, ledar- och 
medarbetarfaktorer och ledarskapsfaktorer  
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad jag har observerat under 4-5 års arbete på 

anstalten Härnösand. Jag kommer att lägga lika stort fokus på alla aspekter, dvs. på de 

kontextuella, ledar- och medarbetarfaktorerna och ledarskapsfaktorerna. 

 

Enligt observationer jag har gjort på mitt arbete under årens lopp är att kriminalvården och 
anstalten Härnösand är en byråkratisk organisation.  

Denna slutsats baserar jag på de fakta att organisationen på det hela taget har tydliga och 
formaliserade ansvarsområde och arbetsdelning som styrs av förordningar, lagar och 
kriminalvårdföreskrifter. Syftet med detta är att garanter de intagnas rättsäkerhet. Det är inte 
alltid detta är lika tydligt i praktiken på anstalten Härnösand som i teorin. Som exempel på 
detta kan jag nämna att även om arbetsuppdelningen i teorin är tydlig har man gjort en del 
ändringar i detta på anstalten Härnösand bland annat genom att vissa personer har fått för 
stora befogenheter utifrån sin yrkesroll eller att det finns de som har jobbeskrivningar/titlar 
som egentligen inte ska existera inom kriminalvården. Detta gör att organisationen uppfattas 
som mindre tydlig. Det finns dock alltid en tydlighet i det faktum att det alltid är två 
kriminalvårdsinspektörer som har det operativa ansvaret och att vårdarna arbetar på golvet, 
och att det är kriminalvårdsinspektörerna eller handläggare som tar beslut medan vårdarna 
endast förbereder vissa av besluten.  

Jag skulle även beskriva kriminalvårdsanstalten Härnösand som en hierarkisk organisation. 
Detta baserar jag på att hela kriminalvården, vilket anstalten Härnösand är en del av, är 
centralstyrt. Hela organisationen styrs av regler och order från toppen och nedåt. Det finns 
alltså en tydligt och etablerat system med över- och underordning framförallt nationellt men 
även lokalt.  

När det kommer till Webers tanke att det ska finnas ett sammanhängande systemet av regler 
och instruktioner som styr organisationen, och som syftar till att skapa ett enhetligt och 
objektivt utförande av sakfrågorna i organisationen så måste det sägas att allt arbete på 
anstalten ska dokumenteras skriftligt för att garanter de intagnas rättsäkerhet. När de intagna 
ansöker om att få studera, få permission etc. ska detta ansökas om skriftligt och föras in i ett 
datorsystem. Beslutet i ärendet ska även det ges i skriftlig form. I praktiken sköts det ofta på 
detta sätt, men inte alltid. Ibland inkommer en anhållan skriftligt men ärendet lämnas öppet 
eller så tas beslutet bara muntligt. Dessutom ser jag ibland en skillnad i hur de intagna 
behandlas trots att systemet av regler finns till för att garantera lika behandling av de intagna. 
Oftast när detta sker är det en svensk intagen med hög status som får bättre behandling än 
genomsnittet; ett exempel är att en sådan intagen får vistas i gymmet även om gymmet 
egentligen inte ska vara tillgänglig för de intagna under denna tid. Men som ovan nämndes så 
tas de flesta beslut på det sätt de ska, man följer de regler och instruktioner som finns och 
ärendena behandlas skriftligt. Detta leder ibland till att beslutsgången och arbetet känns 
ganska tungrott.  

Vad gäller att ledningen och medarbetarna ska få adekvat utbildning inför det arbete de ska 
utföra kan jag nämna att när vårdare anställs finns det vissa kvalifikationskrav. De måste 
bland annat ha ett körkort och ha fullständiga gymnasiebetyg. Detta krav håller man ganska 
hårt på men man gör även vissa undantag. Det är inte alla vårdare som har fullständiga 
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gymnasiebetyg eller har körkort. Jag kan också nämna att de flesta som arbetar som vårdare 
numera dessutom får en grundutbildning. Under de senaste par åren har alla vårdare som 
börjat på anstalten Härnösand gått en flera månaders lång utbildning innan de började arbeta. 
Förut föregick utbildningen inte alltid ämbetsutövningen. Tidigare var det vanligt att man 
började arbeta som vårdare och att man efter ett halvår eller ännu längre tid gick en kortare 
utbildning. Att man på anstalten Härnösand nuförtiden alltid låter utbildningen föregå 
yrkesutövningen har att göra med att man förbereder sig för ett öppnande av en ny anstalt 
(kriminalvårdsanstalten Saltvik). Av de kriminalvårdsinspektörer som har arbetat under de 
senaste åren har de allra flesta haft en kriminalvårdsinspektörsutbildning, men inte alla. Ett 
fåtal saknar denna kriminalvårdsinspektörsutbildning och blir utnämnd utifrån jobberfarenhet 
inom kriminalvården. Det kan även nämnas att de även i ett par fall inte själva uppfyller 
grundkraven för att bli anställd inom kriminalvården, dvs. de har ibland inte körkort eller 
fullständiga gymnasiebetyg.  

Weber menade också att man i en byråkratisk organisation bör befordra utifrån anciennitet 
vilken ska garantera att man väljer personer med god kunskap och erfarenhet. Jag kan börja 
med att säga att det här med befordran uppfattar jag som en känslig fråga inom 
kriminalvårdsanstalten Härnösand. Detta kan bero på att befordran till mellantjänster ofta sker 
i det dolda. Vad jag menar med detta är att när en mellantjänst blir ledig lyses den ofta inte ut 
utan man utser en person till den nya tjänsten på något privat möte eller under ett privat 
samtal. Ofta vet vårdarna inte ens om att denna tjänst överhuvudtaget är tillgänglig. Vad 
urvalet baseras på vet jag inte, men det är inte alltid personen med flest tjänsteår eller 
personen med högsta meriterna som får tjänsten. Men de informella tillsättningarna resulterar 
ofta i att de personer som blir utvalda på detta vis samlar på sig erfarenhet inför högre tjänster 
vilket ger dem en fördel framför de andra vårdarna. Denna erfarenhet verkar värderas högt, 
definitivt högre än andra kunskaper såsom t.ex. högskoleutbildning. Tilläggas kan också att 
även extern rekrytering förekommer i mindre omfattning.  

Under mina år på anstalten Härnösand har jag också gjort andra observationer vad gäller 
kontexten, kriminalvårdsinspektörer, kriminalvårdare och ledarprocesser. 

Det jag har noterat i frågan om kontexten, förutom med hänsyn till organisationsstrukturen, är 
att arbetsuppgifterna är ganska rutinartade för vårdarna. De låser upp på bestämda tider, de 
kan förbereda permissioner genom att använda samma formuleringar om och om igen och de 
sitter och bevakar i vårdarkurerna på avdelningarna under stor del av dagen. Detta mekaniska 
arbetssätt beror på att verksamheten är så styrd av förordningar och andra regler men även på 
att det är så deras arbetsbeskrivning är för tillfället och på att det, på denna anstalt, inte ges 
mer utrymme för variation och egenkontroll från ledningens sida.11 Att arbetet är så uppstyrt 
måste naturligtvis påverka vårdarnas egen kontroll över hur de utför arbetsuppgifterna. Det 
finns andra ganska tydliga tendenser som kan sammankopplas med vårdarnas arbete och deras 
rutinmässiga arbetsuppgifter och det är att en hel del av dem är understimulerade. Det ska 
dock sägas att inte alla vårdare troligtvis känner sig understimulerade. Det finns en del 
vårdare som har mer variation i sina arbetsuppgifter och som känner att de har mer 
egenkontroll. Och en del vårdare är nöjda med att ha lite att göra och med att arbeta på ett 
mekaniskt sätt.  

Det har även observerats att vårdare arbetar under en hög psykisk belastning eftersom de 
jobbar med de klienter de gör. Det förekommer hån, hot, krav och mycket frustration från de 
intagna. Detta gör det är tydligt för vårdarna att de arbetar i en miljö där de dagligen är 

                                                 
11 Även Härenstam påpekar att ledarstil påverkar utformandet av vårdarrollen (1989). 
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omgivna av människor, dvs. de intagna, som kräver mycket och som ogillar vårdarna i hög 
grad. 

Inom kriminalvårdsanstalten finns det ett datorsystem där kommunikation kan ske och 
information kan förmedlas. Här får man reda på en hel del, men inte allt, som händer och vad 
som har beslutats på anstalten. Det finns dock också brister vad gäller informations- och 
kommunikationsförmedlingen. En av många förklaringar till detta är att i och med att det 
alltid (dag som natt) ska finnas vårdare på avdelningarna så är det omöjligt att samla alla 
(eller ens de flesta) vårdare till ett och samma möte. Detta gör att det hela tiden finns 
personalgrupper som missar viktig information och viktiga diskussioner. Det är heller inte 
alltid som dessa möten dokumenteras vilket gör att de personer som missar mötet inte heller 
kan läsa sig till vad som har sagts. Dessutom har man alltid hållit hårt på information på 
anstalten Härnösand; jag uppfattar det som att man anser att kunskap är makt. Detta gör att 
vårdare i mångt och mycket lever i okunskap om vad som sker på anstalten eftersom befintlig 
information inte släpps från chefshåll förrän väldigt sent.  

Jag finner även brister i kommunikationen. Detta på grund av att det är vanligt att 
kommunikationen endast går åt ett håll, nämligen nedåt. Denna kommunikation består ofta i 
att förmedla beslut som redan är tagna vilket gör att vårdarna inte involveras i 
beslutsfattandet. Detta är som ovan nämnt något som vårdare ofta uttrycker en önskan om att 
få vara mer delaktig i.  

En sista aspekt som har med kontexten att göra är att kriminalvårdsanstalten Härnösand har en 
del svårigheter att rekrytera och hålla fast vid högutbildad personal. Flera av de högutbildade 
som har börjat arbeta inom kriminalvårdsanstalten Härnösand har slutat efter en kortare tid på 
grund av att lönen är låg men framförallt för att deras kompetens inte tas tillvara på i 
organisationen.  

I fråga om ledarna och deras ledarstilar finns det en hel del att säga. Först och främst kan 
nämnas att det har funnits några kriminalvårdsinspektörer under de sista fyra-fem åren och de 
är alla olika. En sak man kan säga är dock att ett gemensamt drag är att de i olika grad har 
beslutsångest och är passiva. Vad detta beror på är svårt att säga, men troligtvis beror det 
delvis på organisationskulturen. En sak som verkar viktigt på anstalten Härnösand är 
nämligen att inte stöta sig med någon. Detta har nog lett till tankesättet att ”om jag inte tar 
något beslut, kan jag inte bli kritiserad för något. Jag låter någon annan ta beslutet eller så får 
vi se hur det blir”. Genom detta beteende blir de mer chefer än ledare. Jag har också noterat 
att det både finns kriminalvårdsinspektörer som vill vara en i gruppen och de som vill vara 
mer auktoritära, men ingen av dessa stilar leder till att de är karismatiska, tydliga ledare som 
får arbetsgruppen att arbeta mot gemensamma mål.  

De flesta kriminalvårdsinspektörer har inte en medarbetarorienterad ledarstil. De visar t.ex. 
inget större intresse för vårdarnas välbefinnande. Flera vårdare har till exempel sagt att det 
inte finns speciellt stort förtroende mellan dem och deras kriminalvårdsinspektörer, inget 
genuint intresse för dem som personer och att deras utvecklingssamtal är väldigt dåliga eller 
icke-existerande.  

Generellt verkar kriminalvårdsinspektörerna inte heller intresserade av att få med sig 
vårdarna, få dem mer delaktiga i verksamheten än de är idag. Kriminalvårdarna verkar mest 
vilja att vårdarna gör som de blir tillsagda, dvs. att de följer order och utför tagna beslut. 
Denna slutsats har jag dragit utifrån att många beslut tas över vårdarnas huvuden utan att de 
diskuteras i arbetsgruppen varken före eller efter. Det finns alltså ingen 
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tvåvägskommunikation.  Jag har dock noterat att många vårdare uttrycker en önskan om mer 
delaktighet och egenkontroll i verksamheten. Många uttrycker önskningar om att de gärna vill 
vara mer delaktiga i besluten och utformandet av arbetssätt osv. Tyvärr har brist på 
delaktighet fått många vårdare att bli overksamma och lite apatiska efter några års arbete på 
anstalten Härnösand eftersom de känner att det inte uppskattas om de ger förslag och är 
aktiva. Om de inte kan anpassa sig till det rådande klimatet väljer en del vårdare att sluta sin 
anställning.  

Jag skulle dessutom säga att hela ledningen, vilket inkluderar kriminalvårdsinspektörerna, inte 
i någon speciellt hög grad uppskattar vårdarnas arbete. Denna slutsats drar jag utifrån att 
vårdarna i Härnösand (och i hela Region Nord) har låga löner i jämförelse med genomsnittet 
för vårdare i Sverige. 

Jag har noterat att det är ganska sällan kriminalvårdsinspektörerna ger någon feedback på 
arbetet som medarbetarna utför. Detta kan bero på att kriminalvårdsinspektörerna faktiskt inte 
vet hur de individuella vårdarna utför sina arbetsuppgifter eftersom de oftast inte ser dem i 
deras dagliga arbete ute på avdelningarna.  

En sak som är positivt är dock vårdarnas positiva arbetsgemenskap. Det finns en ganska rå 
jargong men bakom den finns en värme. Flera av de yngre vårdarna umgås också privat eller 
har seriösa förhållanden med varandra.  

Många visar också ett engagemang för sitt arbete. Dock kan också nämnas att flera av de mer 
rutinerade vårdarna verkar ha tappat detta engagemang för sitt arbete. Utifrån kommentarer 
från flera vårdare har jag dragit slutsatsen att detta kan bero på många års arbete utan någon 
form av inflytande och delaktighet. Intressant är även att notera att vårdarna ibland pratar om 
att andra vårdare inte arbetar så mycket som de borde, men att de anser att de själva gör det. 

Slutligen vill jag nämna några saker kring relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och 
kriminalvårdarna. Här ska det sägas att jag, i och med att jag inte är delaktig i denna relation, 
måste vara väldigt försiktig i mina kommentarer. Det verkar dock som att det finns ett avstånd 
mellan kriminalvårdsinspektörerna och kriminalvårdarna. Detta avstånd finns både fysiskt och 
känslomässigt. Det är t.ex. sällan man ser en av kriminalvårdsinspektörerna på avdelningarna 
där vårdarna jobbar och de intagna bor; de verkar inte vara delaktiga i arbetet på ”golvet” i 
någon större utsträckning. Deras arbeten blir därmed mycket uppdelat. Jag har flera gånger 
hört vårdare uttryckt en önskan om att de skulle finnas en närmare och bra fungerande relation 
dem emellan där kriminalvårdsinspektören skulle vara tydligare och klarare i sin ledarroll. 
Vårdarna vill bland annat att kriminalvårdsinspektören ska arbeta mer långsiktigt bland annat 
med ett förändringsarbete där vårdarna får vara delaktig i förändringsprocessen.  
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5. Analys och slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag att göra en jämförelse av de teorier och modeller jag lade fram i 

början av uppsatsen och den empiriskt framtagna informationen. Avsnittet inleds med en 

analys av organisationsstrukturen som därefter följs av en analys av kontextuella faktorer 

inom kriminalvårdsanstalten Härnösand. Ledar- och medarbetarfaktorer kommer också att 

analyseras. Därefter kommer jag att diskutera en viktig aspekt inom ledarskapsprocessen, 

nämligen relationen mellan kriminalvårdsinspektörer och kriminalvårdare. Dessa 

diskussioner ska leda fram till ett resonemang om graden av kriminalvårdarnas 

arbetstillfredsställelse och hur vårdarna skulle vilja att framtiden såg ut, men även till ett 

resonemang om i vilken grad kriminalvårdsanstalten Härnösand har lyckats uppfylla centrala 

målsättningar vad gäller vårdarnas arbetstillfredsställelse.   

 

5.1. Analys av kriminalvårdsanstalten Härnösand och idealtypen 
byråkrati  
 
I detta avsnitt kommer jag att göra en jämförelse mellan Webers olika kriterier för idealtypen 

byråkrati och kriminalvårdanstalten Härnösands organisationsstruktur för att se vilka 

likheter och skillnader det finns, och om kriminalvårdanstalten Härnösand kan anses vara en 

byråkratisk organisation. Detta görs för att senare kunna diskutera hur organisationen och 

dess struktur påverkar vårdarnas arbetstillfredsställelse. 

 
Enligt Max Webers teori om byråkrati har byråkratin vissa kännetecken, t.ex. att det finns en 
tydligt och formaliserat ansvarsområde och arbetsdelning, en hierarkisk maktstruktur, att 
sakfrågor behandlas skriftligt utifrån nedskrivna regler och instruktioner, att ämbetsutövning 
föregås av specifik utbildning för området, att avancemang i organisationen bygger på 
anciennitet, och att det ska finnas en strikt åtskillnad mellan privata och offentliga inkomster 
(Wolvén 2000: 27-30).  

Efter att empiriskt ha jämfört Webers teori om byråkrati med kriminalvårdsanstalten 
Härnösands organisationsstruktur kan man se tydliga likheter, men även vissa skillnader. 
Trots detta kan det sägas att både vårdarna, kriminalvårdsinspektören och författaren i sin 
observationsstudie ansåg att kriminalvården och kriminalvårdsanstalten Härnösand har en 
byråkratisk uppbyggnad. Dessa åsikter baseras på nedanstående fakta. 

Webers första kriterium berörde organisationens ansvarsområde. Weber menade att det skulle 
finnas ett systematiskt arbetssätt som reglerade av lagar och regler och så vidare vilket skulle 
skapa ordning och en objektiv behandling av organisationens uppgifter. Kriminalvården, och 
kriminalvårdsanstalten Härnösand, är en statlig myndighet som är starkt reglerad av lagar, 
förordningar, regler och styrdokument. Några exempel på sådana styrdokument är regeringens 
regleringsbrev, förordningar och kriminalvårdsföreskrifter. Verksamheten är alltså styrt i stort 
och smått av skrivna dokument. Även arbetsuppgifterna och den dagliga verksamheten är 
starkt styrda. Detta framkom både i informationen som gavs på Internet, i intervjun och i 
vårdarenkäten, men även i observationsstudien.  

Det ska också finnas en formaliserad arbetsdelning med klart avgränsade ansvarsområden. 
Kriminalvårdens arbete har delat upp bland annat mellan generaldirektören, regionchefer, 
kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer, vårdare etc. Dessutom har ledningen inom 
kriminalvården (på anstalterna är det kriminalvårdsinspektörerna) det operativa ansvaret och 
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vårdarna utför det mesta av det dagliga arbetet vilket ofta betyder att de arbetar mycket i 
direktkontakt med de intagna. Kriminalvårdsinspektören talade också om att hålla ”en viss 
distans” till medarbetarna för att förhållandet inte skulle bli osunt.  

Utifrån detta kan man säga att det finns en överensstämmelse mellan Webers första kriterium 
och kriminalvårdsanstalten Härnösands organisation. Det kan dock tilläggas att det i enkäten 
framkom att majoriteten av vårdare ansåg arbetsdelningen och ansvarsområden endast var lite 
eller ganska tydligt uppdelade. Vad det beror på att de ansåg att arbetsdelningen och 
ansvarsområden inte var helt tydliga är svårt att veta. Detta kan kanske bero på att cheferna på 
anstalten inte helt tydligt har fördelat ansvaret för olika saker till olika personer, eller tillåter 
att personer själva tar på sig arbetsuppgifter som inte egentligen ingår i deras tjänst. Detta är 
bara en gissning som baseras på observationsstudien men framförallt på enkätsvaren där 
vårdarna sa att de ville att kriminalvårdsinspektörerna skulle vara tydligare, rakare när han 
talar om hur de ska arbeta. Det visar i alla fall en skillnad på den teoretiska intentionen med 
tydlig arbetsuppdelning och tydliga ansvarsområden och hur det i praktiken har utformats på 
anstalten Härnösand. 
 
Webers andra kriterium var att organisationen skulle vara hierarkiskt organiserad; det ska 
alltså finnas en tydligt och etablerat system med över- och underordning. Figuren i avsnittet 
Kriminalvården och kriminalvårdsanstalten Härnösand visade att det finns en tydlig sådan 
centralstyrd struktur. Det finns en nationell nivå som arbetar med nationella uppgifter och en 
mer lokal nivå med mer begränsade ansvarsområden. Överst i strukturen hittar man 
kriminalvårdsdirektören Lars Nylén och hans stab. Ute i regionerna finns regionchefer, 
kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer, vaktbefäl, och vårdare. Denna 
organisationsstruktur inkluderar flera nivåer med en tydlig över- och underordning. På 
kriminalvårdsanstalten Härnösand ser man samma tydlig över- och underordning; 
kriminalvårdsinspektörerna ansvarar och delar ut order och under sig har de vårdare som utför 
de dagliga arbetsuppgifterna. Här kan tilläggas att det även i enkäten framkom att de flesta 
vårdare ansåg att anstalten Härnösands organisation i hög grad var stabil och ganska 
hierarkisk. Detta visar att det finns en mycket god överensstämmelse mellan Webers idealtyp 
och kriminalvården angående kriteriet hierarkisk organisation. 
 
Webers tredje kriterium rörde det sammanhängande systemet av regler och instruktioner som 
styr organisationen, och som syftar till att skapa ett enhetligt och objektivt utförande av 
sakfrågorna i organisationen. Inom kriminalvården baseras alla beslut angående de intagna på 
olika lagar, förordningar och så vidare. Lagar och förordningar styr klienterna permissioner, 
vad de får ha inne i cellerna, deras arbetsplikt etcetera. När man behandlar den skriftliga 
anhållan från de intagna så sker det alltså efter lagar och regler och de dokumenteras i ett 
datorsystem. Beslutet ges sedan till den intagne i skriftlig form. Vårdarna ansåg också att man 
inom kriminalvården i ganska hög grad behandlade sakfrågor skriftligt utifrån nedskrivna 
regler och instruktioner. Det framgick dock även i enkäten att ett par vårdare önskade att man 
skulle förankra det regelverk som fanns mer i organisationen. Utifrån observationsstudien 
framgick det också att man i vissa fall gör avsteg från kravet på objektivitet i sakfrågorna. 
Trots detta skulle man kunna hävda att även vad gäller Webers tredje kriterium och 
kriminalvården så finns det en god överensstämmelse.  
 
Webers fjärde kriterium rörde ledningens och medarbetarnas utbildning inför det arbete de 
utför. Weber menar att all ämbetsutövning ska föregås av specifik utbildning för området som 
i sin tur ska garantera rationellt handlande och effektivitet. Som tidigare nämndes i 
observationsstudien har de flesta kriminalvårdare och kriminalvårdsinspektörer den 
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grundutbildning som efterfrågas för deras respektive tjänster. Endast ett mindre antal saknar 
denna utbildning. Vissa vårdarna saknar till exempel de grundkrav som ställs för att de 
egentligen ska kunna bli anställda och några av de mer erfarna vårdarna fick inte sin 
utbildning före de började arbeta eller så har de ingen utbildning alls. De allra flesta som har 
anställts som vårdare under de senaste åren har dock fått en grundutbildning som vårdare 
innan de börjar jobba på anstalten Härnösand. Ungefär detsamma gäller för de 
kriminalvårdsinspektörer som har arbetat på anstalten Härnösand under de senaste åren. Det 
vill säga att endast ett fåtal har brister i antingen den grundutbildning som efterfrågas eller i 
kriminalvårdsinspektörsutbildningen. Tyvärr kan det utifrån empirin inte fastslås om 
utbildning för ämbetet föregick arbetet eller ej. Utifrån enkäten och intervjun får man en 
blandad bild av hur kriminalvårdsanstalten Härnösand uppfyller detta utbildningskriterium. I 
intervjun nämnde kriminalvårdsinspektören att de flesta vårdare har gått igenom 
grundutbildningen. När vårdarna tillfrågades om de anser att ämbetsutövning föregås av 
specifik utbildning för området tyckte de flesta att tjänsteutövningen endast i mindre grad 
(liten till ganska hög grad) föregås av specifik utbildning för området. Vad diskrepansen 
mellan vårdarnas åsikter och de övrigas beror på är svår att säga utan att man gör en djupare 
undersökning. Kanske beror den på att vårdarna anlade ett längre tidsperspektiv när de svarar 
på frågan eller så kan de ha tagit med i beräkningen andra yrkesgrupper inom kriminalvården 
än vårdare och kriminalvårdsinspektörer. Det kan också vara så att vissa vårdare ansåg att 
utbildningen i sig hade vissa brister. Detta fick man en indikation på i enkäten då vissa 
vårdare ansåg att kriminalvårdsinspektörerna borde ha högre kompetens. Detta trots att de 
flesta kriminalvårdsinspektörer har gått kriminalvårdsinspektörsutbildningen. Det kan visa på 
att man efter en utbildning i kriminalvårdens regi ännu inte är redo för den position man har 
blivit utbildad för utan behöver få mer utbildning och/eller erfarenhet bland annat på områden 
såsom ledarskap. Detta var också något som togs upp i vårdarenkäten.  
 
Trots detta finns det en ganska hög grad av överensstämmelse mellan kriminalvårdsanstalten 
Härnösand och Webers fjärde kriterium, dvs. att all ämbetsutövning ska föregås av specifik 
utbildning för området.  
 
Webers femte kriterium var att befordran baseras på anciennitet. Detta stämmer inte helt och 
hållet för kriminalvårdsanstalten Härnösand. Befordringar inom kriminalvårdsanstalten 
Härnösand baseras inte alltid på anciennitet. Detta beror delvis på att man både intern- och 
externrekryterar. Visserligen verkar det som man måste göra ett antal tjänsteår innan man kan 
bli aktuell för en befordran vid en internrekrytering, men det är inte alltid flest tjänsteår eller 
bästa meriter som avgör tillsättningen av en tjänst. Viktig verkar det, enligt vårdarnas 
enkätsvar och observationsstudien, också vara att ha goda kontakter med ledningen och andra 
i nyckelpositioner.  
 
Det finns trots detta en viss överensstämmelse mellan Webers idealtyp och kriminalvården 
angående kriteriet avancemang baserat på anciennitet. 
 
Webers sjätte kriterium gällde åtskillnaden av privata och offentliga inkomster. I och med att 
kriminalvården är en statlig myndighet kan de anställda inte äga någon del av organisationen. 
De anställda får enbart sina löner.  
 
Enligt den empiriska undersökningen är kriminalvården och kriminalvårdsanstalten 
Härnösand alltså en byråkratisk organisation enligt Webers kriterier trots att inte alla kriterier 
är perfekt uppfyllda. Vårdarna nämnde bland annat att organisationen ibland kändes rörig, att 
utbildning inte alltid föregick själva arbetet och att de inte ansåg att anciennitet alltid gav 
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förtur till avancemang inom organisationen. Idealtypen kräver dock inte heller en 
hundraprocentig överensstämmelse för att organisationen ska kunna kallas byråkratisk. Att 
alla kriterium inte är uppfyllda till hundra procent kanske visar på en skillnad i hur den 
byråkratiska organisationen är tänkt att fungera i teorin och hur det faktiskt har blivit i 
praktiken på anstalten Härnösand. Den mänskliga faktorn kan ha varit mycket avgörande i 
skapandet av dessa skillnader, dvs. mänsklig okunskap, olikheter i ledarstilar, tradition osv.  
 
 

5.2. Analys av kontextuella, medarbetar- och ledarfaktorer och 
ledarskapsfaktorer på kriminalvårdsanstalten Härnösand och 
vårdarnas arbetstillfredsställelse  
I början av denna uppsats ställde jag upp flera frågeställningar framför allt för att försöka 

besvara frågan om kriminalvårdarna på anstalten Härnösand har en god 

arbetstillfredsställelse. Detta försökte jag tar reda på genom att först utforska om 

kriminalvården är organiserad som en byråkratisk organisation för att sedan ta reda på hur 

detta påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse. I den andra delen av uppsatsen använde 

jag mig framförallt av en kontingensteori (en situationsanpassad teori). Enligt denna teori 

påverkas arbetstillfredsställelsen av faktorer såsom kontext, medarbetare, ledare och 

ledarskapsprocess. Min anpassade teori var att arbetstillfredsställelse är beroende av 

kontexten (bl.a. organisationsstrukturen, vårdarnas grad av egenkontroll vilket bl.a. 

innefattar vårdarnas inflytande och delaktighet i verksamheten och tydlighet i information 

och kommunikation), ledarna (bl.a. ledarstil och kriminalvårdsinspektörernas kompetens), 

medarbetarna (bl.a. deras arbetsgemenskap, deras engagemang för arbetet, i vilken grad de 

finner arbetet meningsfullt och deras tillfredsställelse med arbetsuppgifterna),  och slutligen 

ledarskapsprocessen (relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och kriminalvårdarna 

vilket bland annat inkluderar ett ömsesidigt förtroende och att vårdarna känner att 

kriminalvårdsinspektörerna uppskattar deras arbete. Det inkluderar också ett ledarskap med 

fokus på personalens välbefinnande, ett ledarskap som stötar personalen i deras dagliga 

arbete, ett ledarskap som ställer sig positiv till initiativ från personal och till förändring, men 

även ett ledarskap via uppmuntran och feedback och ett ledarskap som tar tillvara på 

medarbetarnas kunskap och erfarenhet).  

 

 

5.2.1. Analys av kontextuella faktorer på kriminalvårdsanstalten 
Härnösand och vårdarnas arbetstillfredsställelse  
I denna del kommer jag att analysera hur vårdarnas arbetstillfredsställelse påverkas av att 

kontexten, dvs. av faktorer såsom organisationsstruktur, vårdarnas grad av egenkontroll och 

tydlighet i information och kommunikation. 

 

Enligt en av kontingensteorins grundtankar skulle en byråkratisk organisation passa bra för en 
större organisation med stabil miljö, regler och mål (Sine, Mitsuhashi och Kirsch 2006). Detta 
antyder att en byråkratisk organisationsform skulle passa kriminalvårdsanstalten Härnösand 
med sina fasta regler, mål och rutinartade arbetsuppgifter. I sig skulle detta leda till en 
betryggande arbetstillfredsställelse bland personalen. Så var fallet inte ovillkorligt på anstalten 
Härnösand. I fråga om kontextuella faktorer och deras påverkan på medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse så visade undersökningen att det fanns vissa brister i 
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arbetstillfredsställelsen som grundade sig på de kontextuella faktorerna på anstalten 
Härnösand.  
 
En kontextuell faktor som berördes i enkäten till vårdarna var hur de uppfattade 
organisationsstrukturen. En byråkratisk organisation bör t.ex. vara hierarkiskt uppbyggd, och 
ansvarsområdena och arbetsdelningen bör vara tydliga (Wolvén 2000: 27-30). Enligt svaren i 
enkäten var en del nöjda med organisationsstrukturen, medan andra beskrev den mer negativt. 
Några vårdares menade att organisationsstrukturen var beprövad, stabil och på så sätt 
rättssäker. Andra pekade ut bristerna i organisationsstrukturen. Ett par vårdare menade att 
beslutsgången var långsam. Detta höll även kriminalvårdsinspektören med om. I enkäten 
framkom det även att många vårdare kände sig styrda av regler i sitt arbete och de sa att de 
som medarbetare inte hade något större inflytande över utformningen av sin arbetssituation 
och utförandet av sina arbetsuppgifter. Flera vårdare beskrev dessutom organisationen som 
hierarkisk. Dessa beskrivningar är typiska för arbetssituationen i byråkratiska organisationer 
och som arbetstagare borde man kanske vara relativt beredd på att delvis arbeta under dessa 
förutsättningar. De som uppfattade organisationsstrukturen positivt bör också uppfatta 
strukturen som en positiv faktor på sin arbetstillfredsställelse, medan de som mer såg det 
negativa påverkas negativt i sin tillfredsställelse.  
 
Förutom vissa typiska byråkratiska drag som uppfattas som negativa av många medarbetare 
var det även andra aspekter av organisationsstrukturen som togs upp som negativa för 
vårdarnas arbetstillfredsställelse. Vårdarna beskrev strukturen som kaosartad, rörig, otydlig 
och obefintlig. Deras kommentarer var t.ex. att ansvarsområdena inte alltid var tydliga och att 
det fanns för många småchefer. Ett par nämnde att regelverken inte följdes, bl.a. var vissa 
chefer inte tillräckligt insatta i regelverket. En annan sak som nämndes var att 
kommunikationen och informationsförmedlingen inte fungerade. Detta kunde leda till kaos 
och att det inte finns någon stabilitet i vardagen. Självklart är den teoretiska tanken att en 
byråkratisk organisation inte ska ha dessa brister utan dessa brister har uppstått på grund av 
faktiska förhållanden på den aktuella anstalten. Detta kan bland annat bero på att ledningen är 
passiv och otydliga i sitt ledarskap. Det kan också bero på brister i information och 
kommunikation. Dessa aspekter kommer att diskuteras mer ingående i följande delar av 
analyskapitlet. En vårdare påpekade dock att dessa brister ledde till stress och  irritation bland 
både intagna och personal vilket självklart påverkar deras arbetstillfredsställelse negativt.  
 
Ytterligare en faktor som har med den byråkratiska organisationsstrukturen att göra är att man 
låter ämbetsutövning föregås av specifik utbildning för området och att man tar tillvara på 
medarbetarnas kompetens och erfarenhet genom att ge dem en chans att avancera inom 
organisationen baserat på anciennitet, detta för att garantera att personen som avancerar har 
rätt utbildning och kompetens (Wolvén 2000: 27-30). Detta verkade vara ett känsligt ämne 
inom anstalten Härnösand.  
 
Kriminalvårdsinspektören talade om utbildning och om utveckling. Han menade att vårdarna 
har fått den utbildningsbas de behöver innan yrkesutövandet i form av den interna 
grundutbildningen och av andra specifika utbildningsinsatser. Det enda han kände att de 
kanske saknade var att kunna ta in externa utbildningar; utbildningar som till exempel berör 
ämnen som är viktiga för de intagnas situation. Han menade också att han såg till att vårdarna 
utvecklade sin kompetens genom att låta dem specialisera sig inom yrket, bland annat genom 
teamutvecklingsmöjligheter och genom feedback från honom. Genom att göra detta kunde 
han sedan ta tillvara på deras expertis och detta var bra för deras arbetsglädje, menade han.  
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De flesta vårdarna tyckte dock att tjänsteutövningen endast i mindre grad (liten till ganska hög 
grad) föregicks av specifik utbildning för området. Vårdarna ansåg även att organisationen 
endast i liten utsträckning lät personalen avancera utifrån anciennitet. Vissa indikationer i 
enkätsvaren visade att en del vårdare trodde att goda kontakter i stor utsträckning var 
avgörande för ens avancemang. Även enligt observationsstudien var det andra faktorer än 
anciennitet som ibland avgjorde befordringarna. Detta ledde till att vårdarna tyckte att man 
inom organisationen inte tog tillvara på deras kompetens och erfarenhet. Det ledde troligtvis 
även till att vårdarna kunde känna sig förbigångna, t.ex. när de inte blev informerade om 
lediga mellanchefstjänster och därmed inte fick chansen att konkurrera om avancemangs-
möjligheter.  Resultatet av detta blev också att personal inte avancerade utifrån duglighet och 
detta kan i förlängningen leda till försämrad arbetstillfredsställelse hos vårdarna eftersom de 
kan få en ny chef som inte har nödvändig erfarenhet eller kompetens för att leda 
arbetsgruppen. Vårdarnas känslor av att de inte fick användning för sina kunskaper och 
erfarenhet påverkade även de vårdarnas arbetstillfredsställelse negativt.  
 
Ett annat kontextuellt problem som antyddes i enkäten var vårdarnas bristande egenkontroll 
över sitt arbete. Denna egenkontroll har till stor del att göra med vårdarnas delaktighet och 
inflytande över arbetssituationen och arbetsuppgifterna. Denna brist kan kanske ses som 
typisk för en byråkratisk organisation där man skapar en uppdelning av arbetet för att 
effektivisera organisationen vilket leder till en uppdelning av arbetsuppgifterna (cheferna tar 
beslut och medarbetarna utför arbetet) och att ett avstånd skapas mellan cheferna och 
medarbetarna (Wolvén 2000: 27-30).  
 
Denna problematiska kontextuella faktor kan man se återspeglad på olika sätt i enkätsvaren, i 
intervjun och observationsstudien. Överlag visar den empiriska studien att det verkade det 
som om ledningen/kriminalvårdsinspektörerna tog de flesta besluten och att de inte verkade 
vara speciellt intresserade av att få vårdarna delaktiga. Vårdarna kände t.ex. en besvikelse 
eller en irritation över att de inte tilläts mer delaktighet i planering och beslutstagande. Tre 
vårdare nämnde även att de hade blivit passiv, oengagerade och bara gjorde som de blev 
tillsagda som ett resultat av det bristande inflytandet och delaktigheten. Vissa verkade nästan 
rädd för vad som skulle kunna hända om de skulle försöka vara aktiva och bli mer delaktiga.  
 
Den empiriska studien visade också att vårdarna har en bristande kontroll över hur de utför 
arbetsuppgifterna. Majoriteten av vårdare svarade i enkäten att de endast i mindre grad kunde 
påverka sin arbetssituation och hur arbetsuppgifterna ska utföras. Detta berodde delvis på en 
begränsning som finns inbyggt i systemet och denna begränsning ligger i att mycket av deras 
arbete finns reglerat i olika lagar, regler och förordningar. Bland annat har det fastslagits i 
dessa regleringar att alla sakfrågor ska behandlas skriftligt.  
 
En del vårdare såg denna styrning som ett stöd i sitt arbete och att det garanterade de intagnas 
rättsäkerhet. Detta blir därmed positivt för deras arbetstillfredsställelse. Många vårdare kände 
sig mer styrd och begränsade av denna styrning i hur de skulle utföra sina arbetsuppgifter. Om 
man hade dessa känslor som vårdare så påverkades arbetstillfredsställelsen såklart negativt. 
 
Också i observationsstudien togs vårdarnas bristande egenkontroll upp. Enligt denna studie 
skulle vårdarnas delaktighet och inflytande kunna vara större men att deras bestämmande för 
tillfället begränsas av cheferna.  
 
Kriminalinspektören som blev intervjuade tog också upp frågan om vårdarnas delaktighet. 
Den intervjuade kriminalvårdsinspektören ansåg att han arbetade för att vårdarna skulle bli 
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delaktig i arbetet och besluten. Han nämnde också att medarbetarna hade ganska stor 
möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Han menade dock att det fanns ramfaktorer som 
satte gränser för vårdarnas arbete. Han menade dock också att han inom dessa inbyggda 
begränsningar försökte leda arbetet så att vårdarna fick så stor delaktighet och inflytande i 
arbetsprocessen och besluten som möjligt.  
 
Även på detta område rådde alltså en diskrepans mellan hur kriminalvårdsinspektören 
upplevde situationen och hur kriminalvårdarna kände i frågan; kriminalvårdsinspektören sa att 
han arbetade mycket med att öka kriminalvårdarna delaktiga i arbetsprocessen och besluten 
inom de befintliga ramarna medan vårdarnas svar visade att de i liten grad kände sig delaktiga 
eller kände att de hade inflytande i arbetet och besluten. Vårdarna såg det som att ledningen 
inte var speciellt angelägen om deras delaktighet i verksamheten eller att de tog eget ansvar. 
De uppfattade det som att kriminalvårdsinspektörerna istället mer uppmanade dem att följa 
riktlinjer och order uppifrån. Vad denna diskrepans beror på är svårt att veta. Oroväckande är 
dock att kriminalvårdsinspektören återigen var ovetande eller ovillig att hantera 
situationen/problemet. Att vårdarna inte kände att de hade denna frihet eller kontroll 
påverkade dock deras arbetsglädje negativt. Även i tidigare forskning har det bevisats att det 
finns ett klart samband mellan låg grad av självbestämmande över sin arbetssituation och 
höga nivåer av stress, dålig hälsa och låg arbetstillfredsställelse (Härenstam 1989: t.ex. s.56-
58). Denna bristande egenkontroll skulle vara fullt möjligt att ändra på i framtiden om man 
var villig att arbeta på att förändra organisationskulturen och kriminalvårdsinspektörernas 
inställning till vårdardelaktighet och vårdarinflytande.  
 
Flera vårdare tog också upp problem med att informationen och kommunikationen inte 
fungerade i organisationen, bland annat att beslut som hade tagits av cheferna inte 
diskuterades eller följdes upp i arbetsgruppen. Det nämndes även att den dåliga 
kommunikationen också ledde till att vårdarna var oinformerade om vad som händer på 
anstalten. Ett resultat av detta var att det var kaos på anstalten och att vårdarna kände en ökad 
stress. Detta påverkade arbetstillfredsställelsen negativt. I observationsstudien noterades även 
problem med informationsförmedlingen. Ett inbyggt strukturproblem gör bland annat att det 
var omöjligt att samla alla medarbetare för att informera om viktiga händelser, bl.a. på grund 
av att viss personal alltid måste finnas på avdelningarna med de intagna. Ibland brast också 
ledningen i informationsförmedlingen på så vis att de inte dokumenterade och spred 
information som hade förmedlats på ett möte. Ett annat problem som också noterades var att 
man på anstalten Härnösand höll inne på information; bland annat släpptes inte befintlig 
information förrän väldigt sent från chefshåll. Dessa brister visade på att det fanns problem 
vad gäller att informera om vad som skedde på anstalten och vilka beslut som hade tagits, 
men det speglar även problemen som verkar finnas mellan kriminalvårdsinspektörer och 
vårdare (vilket bland annat består av att ledningen inte vill släppa in vårdarna så att de får 
verklig insyn eller blir verkligen delaktiga i arbetsutformningen och besluten). Inte heller 
dessa aspekter leder till en ökad arbetstillfredsställelse, snarare tvärtom. Det kan dock 
konstateras att det måste vara svårt att känna sig tillfredsställd på arbetet om man uppfattar det 
som man jobbar i ett kaos som man inte kan greppa och i okunskap.  
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5.2.2. Analys av medarbetarfaktorer på kriminalvårdsanstalten 
Härnösand och vårdarnas arbetstillfredsställelse 
I denna del kommer jag att analysera hur vårdarnas arbetstillfredsställelse påverkas av att 

medarbetarfaktorer, dvs. av faktorer såsom deras arbetsgemenskap, deras engagemang för 

arbete, i vilken grad de finner arbetet meningsfullt och hur tillfredsställda de är med sina 

arbetsuppgifter.  

Det fanns en varierad grad av arbetstrivsel hos de vårdare som svarade på enkäten. 
Spridningen var ganska jämn mellan svaren. Fyra svarade att de inte var nöjda på jobbet. 
Resten svarade allt från lite nöjd till mycket nöjd. Detta visade att trivseln var ganska god hos 
vissa medan andra var mer missnöjda. Överlag skulle man kunna säga att vårdarna kände sig 
ganska nöjda med sitt arbete. Detta trots att de nämnde att de skulle vilja ha större variation i 
arbetsuppgifter, mer saker att göra och få mer ansvar inom ramarna för skrivna regler och 
riktlinjer. De ville även ha större delaktighet i verksamheten, bland annat vad gäller olika 
beslut. Även kriminalvårdsinspektören trodde att de flesta vårdare var nöjda med sitt arbete 
och sina arbetsuppgifter. 
 
Några av anledningarna till att de kände sig ganska nöjda med sitt arbete var troligtvis på 
grund av medarbetarfaktorn. Detta kan konstateras i och med att denna faktor var en av få där 
vårdarnas svar i stor grad var positiva. De tyckte alltså att de hade en god arbetsgemenskap 
med de andra vårdarna. Enligt observationsstudien framgick det även att en del av de yngre 
vårdarna umgicks privat med varandra. Detta har troligtvis lett till en ökad 
arbetstillfredsställelse.  
 
Vårdarna fick även frågor kring meningsfullheten med deras arbete och deras engagemang för 
jobbet. Svaren visade att vårdarna tycker att deras arbete i ganska hög grad var meningsfullt. 
Svaren pendlade från lite meningsfullt till mycket meningsfullt, men de flesta sa att arbetet 
var ganska meningsfullt. Vårdarna svarade även att de kände ett engagemang för sitt arbete; 
de flesta, 17 stycken, tyckte att de kände ett ganska eller mycket stort engagemang i sitt 
arbete.  
 
Det fanns vissa indikationer som motsade vårdarnas engagemang. I observationsstudien 
framgick det att vårdarna ibland misstrodde andra vårdares engagemang och att vissa äldre 
vårdare kanske hade tappat en del av sitt engagemang. I vårdarenkäten skrev en del vårdare 
även om att de hade blivit passiva i sitt arbete, bland annat på grund av bristande egenkontroll 
och på grund av monotona arbetsuppgifter. Ett par vårdare pratade även om att arbetet kändes 
långtråkigt och meningslöst.  
 
Att arbetet gav medarbetarna en känsla av meningsfullhet påverkade deras 
arbetstillfredsställelse i positiv riktning och på det hela taget verkade många vårdare på 
anstalten Härnösand tycka att de hade ett meningsfullt arbete som de kände engagemang för. 
Det fanns dock ett antal vårdare som hade mer negativa känslor för arbetet och detta 
påverkade naturligtvis deras arbetstillfredsställelse negativt.  
 
En annan medarbetaraspekt var vårdarnas grad av tillfredsställelse med sina arbetsuppgifter. I 
enkäten och i observationsstudien framkom det att vårdarna hade enkla, monotona 
arbetsuppgifter; en stor del av vårdarnas arbete gick ofta ut på att sitta och bevaka i 
vårdarkurerna, de skrev rutinmässiga underlag till beslut och de låste upp dörrar etc. För 
många vårdare var arbetet ofta fysisk och mentalt icke-ansträngande. Det kom också fram i 
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enkäten att de ibland hade för lite att göra. Vårdarna tyckte även, som ovan nämnt, att det 
monotona arbetet och att man hade för lite att göra gjorde att arbetet kändes långtråkigt, 
monotont, meningslöst och uppstyrt. Några vårdare sa att de hade blivit passiva och 
oengagerad. Detta påverkade alltså deras arbetssituation och arbetstillfredsställelse negativt. I 
observationsstudien noterades även att vårdarna hade ett arbete som är ganska psykiskt 
påfrestande. Man kan också tillägga att vårdarna inte tyckte att kriminalvårdsanstalten 
Härnösands ledning tog tillvara på deras kompetens eller gav dem möjlighet att 
vidareutveckla sig själv som individ. 
 
Den intervjuade kriminalvårdsinspektören ansåg dock att det fanns bra variation i 
arbetsuppgifterna och han trodde att vårdarna var nöjda med sina arbetsuppgifter.  
 
Det ovan nämnda visar att arbetsuppgifternas art hade en negativ påverkan på vårdarnas 
arbetstillfredsställelse. Även tidigare forskning tyder på att ha för få, för enkla och rutinartade 
arbetsuppgifter påverkar stressnivåerna och arbetsglädjen negativt (Härenstam 1989: 86-92). 
Härenstam har även kommit fram till att om medarbetarna har få möjligheter till att utvecklas 
och inte har speciellt mycket eget ansvar påverkar detta även deras arbetstillfredsställelse 
negativt.  Att dessa problem även fanns på anstalten Härnösand verkade den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören vara omedveten om eller ovillig att ta itu med. Detta skapar fortsatt 
otillfredsställelse hos medarbetarna. 
 
 

5.2.3. Analys av ledarfaktorer på kriminalvårdsanstalten Härnösand och 
vårdarnas arbetstillfredsställelse 
 
I denna del av uppsatsen kommer jag att analysera hur vårdarnas arbetstillfredsställelse 

påverkas av ledarfaktorer, dvs. av faktorer såsom ledarstil och kriminalvårdsinspektörernas 

kompetens.  

Tidigare forskning har visat att missnöjdhet med ledarstil i hög grad påverkar 
arbetstillfredsställelsen (Härenstam 1989). Det som verkar påverka arbetstillfredsställelsen 
negativt är bland annat om ledarstilen inte stöttar medarbetarna.   
 
Med avseende på vårdarnas syn på kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar så var de, som 
väntat, ganska blandade. Vissa beskrev sina kriminalvårdsinspektörer på ett positivt sätt 
medan andra var mer negativa i sin syn. Vad man kunde notera var att de negativa 
kommentarerna dominerade vilket visar att förhållandet mellan kriminalvårdsinspektörerna 
och flera vårdare inte var helt ändamålsenligt. De vanligaste beskrivningarna var att de hade 
en låt gå-mentalitet, att de var dökött i organisationen (lik-i-lasten), att de var auktoritära och 
svaga. När vårdarna fritt fick beskriva sin kriminalvårdsinspektör valde två att beskriva 
honom som konflikträdd.  Här kan det också vara intressant att tillägga att ingen valde att 
beskriva sin kriminalvårdsinspektör som ”vägledare” och ”rättvis”, och att endast en vårdare 
valde att beskriva sin kriminalvårdsinspektör som ”handlingskraftig” och ”rationell”. Ett antal 
vårdare angav dock mer positiva adjektiv för att beskriva sin kvinsp. Två positivt ord som 
användes frekvent för kriminalvårdsinspektörerna av dessa vårdare var ”kompetent” och ”en i 
gruppen”.  
 
Denna sista beskrivning passar också med hur kriminalvårdsinspektören själv såg på sin 
ledarstil. Kriminalvårdsinspektören gav nämligen i intervjun sin syn på sitt ledarskap. Han sa 
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sig vara ”en i teamet” mer än en som var auktoritär och som pekade med hela handen. Han sa 
sig även ha en medarbetarcentrerad syn på sitt ledarskap; att han lade fokus på hur 
personalgruppen mådde. Han sa också att han ville att vårdarna skulle vara delaktig i arbetet 
och besluten och att han arbetade nära arbetslaget operativt. Detta gjorde att vårdarna hade 
förtroende för honom och att vårdarna såg honom som väldigt omtänksam och en person som 
har visioner, trodde han. Det var intressant att notera att kriminalvårdsinspektören ansåg det 
vara viktigt att få detta medarbetarcentrerade arbetssätt trots att han ansåg att kriminalvården 
var en byråkratisk organisation. Han menade att det var möjligt att få dessa olika synsätt att 
fungera ihop; han talade om att det finns ramar, t.ex. arbetsmiljön, föreskrifter, som styrde och 
begränsade men inom dessa ramar kunde vårdarna påverka. Han ansåg också att det var så 
han jobbade, t.ex. med att få arbetsgruppen delaktig i besluten. 
 
I observationsstudien framhölls att alla kriminalvårdsinspektörer hade sin egen stil. Vissa var 
”en i gruppen” och vissa var mer auktoritära, men ingen av dessa stilar ledde till ett aktivt, 
tydligt och stödjande ledarskap som fick arbetsgruppen delaktig i att arbeta mot gemensamma 
mål. Ett drag som de alla uppvisade var att de i olika grad hade beslutsångest och var passiva. 
Detta beror troligtvis på organisationskulturen som framhöll vikten av att inte stöta sig med 
någon. Detta har lett till att många kriminalvårdsinspektörer var mer chefer än ledare.  
 
Det man kan konstatera utifrån den samlade bilden som har framträtt angående 
kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar är att en del av kriminalvårdsinspektörerna säkert har 
goda intentioner i fråga om att ha ett medarbetarcentrerat och deltagande ledarskap men att de 
inte når hela vägen. Ett bevis för detta var att de tre vanligaste sätten att beskriva sina 
kriminalvårdsinspektörer var genom att skriva att de hade en låt gå-mentalitet, att de var 
dökött i organisationen (lik-i-lasten) och att de var auktoritära. Dessa typer av chefer har i 
tidigare forskning påvisats att de leder till att medarbetarna känner sig maktlösa, omotiverade 
och att de vantrivs på arbetsplatsen (Wolvén 2000: 123-125, 140-141). Ett annat problem är 
att flera vårdare tyckte att det inte fanns något egentligt ledarskap eller att det var för 
svagt/otydligt, och att de var övergivna av sin ledning i arbetet. Detta visar att vårdarna inte 
uppfattade kriminalvårdsinspektörernas ledarstil som stöttande. Med andra ord kan man 
konstatera att kriminalvårdarnas ledarstilar (som de uppfattades av vårdarna) ledde till att 
vårdarnas arbetstillfredsställelse blev lägre.  
 
I empirin kom det även fram flera intressanta saker kring kriminalvårdsinspektörernas 
kompetensnivå. I observationsstudien framkom att de flesta kriminalvårdsinspektörer på 
anstalten Härnösand hade gått den specifika utbildningen som kriminalvården ansåg att de 
behövde för att kunna arbeta som kriminalvårdsinspektör. Det fanns bara enstaka 
kriminalvårdsinspektörer som inte hade denna utbildning. Det fanns också enstaka brister i 
deras grundutbildning. När vårdarna fick kommentera denna fråga nämnde de även några 
saker som de ansåg att cheferna hade brister i. En kommentar var att en vårdare tyckte att 
kriminalvårdsinspektörerna inte hade utbildning och kompetens för sina tjänster och att vissa 
chefer inte var tillräckligt insatta i regelverket. En annan vårdare sa att han ville att 
utbildningsnivå och kompetensen bland cheferna skulle bli högre och att det bland annat 
borde inkludera att de skulle ta kurser i ledarskap och få mer kunskap om 
verksamhetsområdet. Ett annat problem som framkom i denna fråga var att det fanns vissa 
indikationer på att det finns brister i rekryteringen av dessa chefer vilket gjorde att det inte 
alltid var de mest lämpade, erfarna och kompetenta människorna som avancerade till dessa 
kriminalvårdsinspektörstjänster. 12  
                                                 
12 Detta diskuterades i avsnittet ”5.2.1. Analys av kontextuella faktorer på kriminalvårdsanstalten Härnösand och 
vårdarnas arbetstillfredsställelse”.   
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Det är svårt att exakt säga hur brister i kriminalvårdsinspektörernas kompetens påverkade 
vårdarnas arbetstillfredsställelse; men att ha en svag ledning leder ofta till ökad stress, 
osäkerhet och låg arbetstillfredsställelse.   

 
 

5.2.4. Analys av ledarskapsfaktorer på kriminalvårdsanstalten Härnösand 
och vårdarnas arbetstillfredsställelse 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att analysera hur vårdarnas arbetstillfredsställelse 

påverkas av att ledarskapsfaktorer, dvs. av faktorer såsom relationen kriminalvårdsinspektör 

och vårdare. När det gäller relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och 

kriminalvårdarna kan man undersöka om samarbetet mellan medarbetare och chef fungerar 

bra. Utgångspunkten här är att man kan säga att en god relation baserar sig på att det finns 

en medarbetarcentrerat ledarskap där ledaren visar omsorg och omtanke för medarbetarna. 

Specifika indikationer på att relationen är god är också att det finns ett ömsesidigt förtroende, 

att kriminalvårdsinspektörerna visar intresse för personalen välbefinnande, att 

kriminalvårdsinspektören uppskattar vårdarnas arbete, att ledarskapet är tydligt, aktivt och 

stödjande (t.ex. genom att ledaren stötar personalen i deras dagliga arbete), att det finns ett 

ledarskap som ställer sig positiv till initiativ från personal och till förändring, men även att 

det finns ett ledarskap via uppmuntran och feedback och som tar tillvara på medarbetarnas 

kunskap och erfarenhet.  

Det verkade finnas ganska påtagliga brister i förhållandet mellan kriminalvårdsinspektörerna 
och vårdarna. Detta trots att många vårdare verkade känna att det inte förekommer konflikter 
mellan dem och deras kriminalvårdsinspektörer, och att relationen inte alls eller endast i liten 
grad påverkade deras arbetssituation negativt. Ett mindre antal vårdare (8 stycken) ansåg dock 
att relationen dem emellan påverkade deras arbetstillfredsställelse negativt. 
 
Den uppfattade bristen ligger delvis i att när vårdarna själva beskrev hur de upplevde 
kontakten mellan sig och sin kriminalvårdsinspektör skrev de att det inte fanns någon kontakt 
eller att den var i de närmaste obefintlig eller dålig. Förklaringar till den dåliga kontakten var 
att den inte var rak och ärlig och att vårdarnas idéer och förslag inte tillvaratogs. En annan av 
de uppfattade bristerna ligger i att de flesta vårdare valde negativt laddade ord (tex. ”lik-i-
lasten”, ”laissez-faire” och ”auktoritär”) för att beskriva sin kriminalvårdsinspektör, och att de 
sa att de endast i mindre grad (i liten eller i ganska hög grad) hade förtroende för sin honom. 
Ett annat symptom på att relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och kriminalvårdarna 
inte var helt fungerande var att vårdarna kände att de inte alls eller endast i liten grad fritt 
kunde uttrycka sina åsikter kring sin arbetssituation på arbetsplatsträffar. Även detta visade på 
vårdarnas bristande förtroende för sin kriminalvårdsinspektör. Man märkte även en kraftig 
brist i förtroendet när vårdare i enkäten sa att de önskade en större trygghet i att det inte skulle 
slå tillbaka på en själv när man tog upp problem med kriminalvårdsinspektörerna. Av intresse 
att notera var också att vårdarna även trodde att kriminalvårdsinspektören inte hade något 
större förtroende för dem. Slutligen skrev en vårdare att om vårdarna tilläts mer ansvar och 
delaktighet, dvs. om kriminalvårdsinspektörerna visade dem detta förtroende, skulle detta 
kanske leda till en bättre kontakt mellan kriminalvårdsinspektören och vårdare.  
 
Några vårdare tyckte dock att kontakten mellan dem och kriminalvårdsinspektörerna var bra 
eller till och med mycket god.  
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Det ovan nämnda visar att grundförutsättningarna saknas för ett välfungerande förhållande 
dem emellan; om man inte har förtroende för ledningen kan man heller aldrig känna att de 
finns där som ett stöd för en i ens arbete. Speciellt allvarligt var kanske att en del vårdare 
kände att de blir straffade av ledningen. Detta tydde på att denna faktor påverkade vårdarnas 
grad av arbetstillfredsställelse negativt.  
 
Detta kan ställas mot hur den intervjuade kriminalvårdsinspektören själv trodde att vårdarna 
såg på relationen dem emellan. Han trodde att vårdarna hade stort förtroende för honom och 
att de såg honom som en visionär och en varm och omtänksam person. Han sa även att han 
arbetade för att det skulle vara högt i tak och han sa att ”de vet att de kan komma till mig och 
berätta saker”.  
 
Detta visade att även i denna fråga fanns det alltså en skillnad i hur kriminalvårdsinspektör-
erna och vårdarna såg på situationen.  
 
Även andra kommentarer i enkäten visade att det verkade finnas ett avstånd mellan 
kriminalvårdsinspektörerna och vårdarna och att relationen mellan dem och 
kriminalvårdsinspektörerna inte var fullgod. Ett flertal vårdare uppfattade t.ex. inte relationen 
till sin kriminalvårdsinspektör på ett positivt sätt och de ansåg heller inte att ledning 
prioriterade vikten av ett gott psykosocialt klimat. Anmärkningsvärt var att en vårdare till och 
med undrade om kriminalvårdsinspektören visste vad han hette. Dessa vårdare ville bland 
annat att kriminalvårdsinspektörerna skulle visa ett större engagemang för personalens 
välbefinnande och deras dagliga arbetssituation. Detta skulle bland annat även kunna 
inkludera att arbeta på ett förbättrat förtroende och tillit mellan vårdare och 
kriminalvårdsinspektör.  
 
Även i observationsstudien menades det att det fanns vissa signaler som pekade på att de 
flesta kriminalvårdsinspektörer visade litet intresse för vårdarnas välbefinnande och att de inte 
hade en medarbetarorienterad ledarskap.  
 
Kriminalvårdsinspektören å andra sidan sa sig ha en medarbetarcentrerad syn på sitt ledarskap 
och att han lade fokus på hur personalgruppen mådde. Han sa att han trodde att vårdarna hade 
förtroende för honom och att han var delaktig operativt vilket skulle betyda att han på så vis 
fanns där som ett stöd för vårdarna i deras dagliga arbete. Han ansåg att han hade en god 
relation till sina kriminalvårdare och han tog inte upp några problem i förhållandet mellan sig 
och vårdarna. Han ansåg inte heller att det fanns någon anledning att ändra på något i 
relationen mellan sig själv och sin arbetsgrupp, dvs. vårdarna.  
 
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att, trots att vårdarna sa att det inte fanns några öppna 
konflikter, förhållandet inte var bra och att det skulle kunna bli mycket bättre om 
kriminalvårdsinspektörerna skulle intressera sig för vårdarnas välmående. Återigen såg inte 
kriminalvårdsinspektören några av de problem som kriminalvårdarna uppfattade. Att dessa 
problem existerade påverkade naturligtvis vårdarnas arbetstillfredsställelse negativt. 
 
En ytterligare brist som kom fram i undersökningen och som berörde ledarskapet var i vilken 
grad kriminalvårdsinspektörerna uppskattar vårdarnas arbete. I observationsstudien påstods 
det att kriminalvårdsinspektörerna inte i någon speciellt hög grad uppskattade vårdarnas 
arbete. Denna åsikt baserades på att vårdarna i Härnösand (och i hela Region Nord) hade låga 
löner i jämförelse med genomsnittet för vårdare i Sverige. I enkäten framkom det även att 
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vårdarna endast i liten grad upplever att de fått uppmärksamhet/uppskattning av sin 
kriminalvårdsinspektör. Det kan också tilläggas att eftersom kriminalvårdsinspektörerna inte 
alltför ofta deltar operativt (trots att den intervjuade kriminalvårdsinspektören sa att han att 
han gjorde det) måste det vara svårt för dem att veta vad varje enskild vårdare bidrog med på 
arbetet. Man skulle kunna omformulera det och säga att det måste vara svårt för 
kriminalvårdsinspektörerna att uppskatta vårdarnas arbetsinsatser i och med att de arbetade så 
åtskilda.  
 
Att de inte fick uppskattning för det arbete de utförde påverkade såklart arbetstillfredsställelse 
negativt. 
 
I undersökningen försökte jag även ta reda på hur vårdarna såg på kriminalvårdsinspekt-
örernas ledarskap; om ledarskapet var aktivt, tydligt och stödjande. Enligt empirin framgick 
det att vårdarna ansåg att det saknas ett aktivt, tydligt och stödjande ledarskap.  
 
Ett sätt att ge detta aktiva och stödjande ledarskap skulle vara om kriminalvårdsinspektörerna 
stöttade vårdarna i deras arbete ute på de intagnas avdelningar. Den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören trodde att han arbetade nära sitt arbetslag operativt ute på 
avdelningarna. Detta var dock något som motsades i observationsstudien och i vårdarenkäten 
då varken vårdarna eller författaren till uppsatsen uppfattade det som att 
kriminalvårdsinspektörerna arbetade aktivt ute på avdelningarna med vårdarna. Ett flertal 
vårdare efterfrågade just en sådan styrning och ett sådant operativt ledarskap; de ville att 
kriminalvårdsinspektörerna skulle arbeta tätare ihop med vårdarna och visa en högre närvaro 
på avdelningarna. 
 
Att få denna nära operativa vägledning skulle förbättra vårdarnas arbetstillfredsställelse 
genom att det skulle verka som ett stöd för vårdarna i deras dagliga arbete med de intagna. 
Det skulle även, enligt både denna studie och tidigare studier, kunna minska stressen, kaoset 
och osäkerheten i vårdarnas arbete (Härenstam 1989). 
 
Vårdarna ville också att relationen med kriminalvårdsinspektörerna förbättrades genom att 
kriminalvårdsinspektörerna blev tydligare med sitt ledarskap bland annat genom att skapa ett 
klimat som tillåter tydligare informations- och kommunikationsutväxling mellan 
kriminalvårdsinspektörerna och vårdarna. Som det var nu så verkade bland annat information 
och kommunikation uppifrån och ned till vårdarna inte fungera tillfredsställande. Som tidigare 
fastslagits fanns det ett problem vad gäller att informera om vad som skedde på anstalten och 
vilka beslut som hade tagits. Informationen kom ofta sent till vårdarna eller inte alls. Detta 
kan bland annat ha berott på att ledningen ansåg att information var makt och att man därför 
höll information för sig själv så länge som möjligt.  Vårdarna önskade också att 
kommunikationen mellan dem och kriminalvårdinspektörerna skulle förbättras på så vis att 
vårdarnas åsikter också blev hörda, dvs. att även de fick eget inflytande över sitt arbete och de 
beslut som togs. I denna fråga menade den intervjuade kriminalvårdsinspektören att de allt 
hade en öppen och konstant dialog och att han ville få arbetsgruppen delaktig i besluten. 
 
Vårdarna sa även att de ville att ledarskapet skulle kunna bli tydligare och mer stöttande 
genom mer uppskattning och en ökad feedback till vårdarna. De ville att ledningen skulle bli 
bättre på att tala om vad som förväntades av dem, och de ville också att det skulle bli tydligare 
när de gjorde rätt och fel.  Vårdarna nämnde i enkäten att de kände att de inte fick denna 
uppskattning eller feedback från sina kriminalvårdsinspektörer. Här kan det tilläggas att den 
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intervjuade kriminalvårdsinspektören tyckte att de hade god kommunikation och han menade 
att han gav feedback till de vårdare som han hade delegerat saker till.  
 
Även i denna fråga fanns det alltså olika syner på hur tillståndet var på anstalten Härnösand. 
Bristen på information och kommunikation kring vad som har skett på anstalten, vilka beslut 
som har tagits och den låga vårdardelaktigheten i beslutstagandet har lett till en osäkerhet, en 
ökad stress och detta har påverkat arbetsglädjen hos vårdarna. Att kriminalvårdsinspektörerna 
inte visade uppskattning eller gav feedback till vårdarna påverkade också vårdarna. Den 
uppfattade bristen påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse på så vis att vårdarna kände sig 
osäkra på om de gjorde rätt eller fel, om de gjorde det som förväntades av dem eller inte. 
Denna osäkerhet har bland annat lett till vårdarpassivitet. Om kriminalvårdsinspektörerna 
började använda sig av denna viktiga och positiva del av ledningskommunikation skulle det 
kunna leda till ett positivare arbetsklimat. 
 
I observationsstudien framkom ytterligare en brist i kriminalvårdsinspektörernas ledarskap. 
En brist som hade med ett aktivt ledarskap att göra var att på kriminalvårdsanstalten 
Härnösand var de flesta kriminalvårdsinspektörer inte speciellt drivna i att få vårdarna att 
arbeta gemensamt mot långsiktiga gemensamma mål eller att verka för förändring. Det kom 
t.ex. upp i enkäten att vårdare önskade ett ledarskap som var mer resultatinriktat och inriktat 
på förändringsarbete. De ville även att cheferna skulle bli bättre på att driva igenom ett fattat 
beslut och de positiva förändringar de pratade om. Det kan också nämnas att en av det 
vanligaste sättet för vårdarna att beskriva sin kriminalvårdsinspektör var med ordet 
”auktoritär” vilket antyder att man inte ställer sig positiv till nya idéer och förändringar. En 
annan vanlig beskrivning var att de hade en laissez-faire mentalitet vilket bland annat betyder 
att de har svårt att ta ansvar för beslutstagande och utstakande av förändringar (Wolvén 2000: 
123-125, 140-141).  
 
Här kan man även nämna att vårdarna i mindre grad ansåg att kriminalvårdsinspektörerna var 
positiva till eget initiativ och ansvartagande. En majoritet kände även att kriminalvårdsinspek-
tören endast i liten grad månade om deras delaktighet i verksamheten vilket antydde att 
ledningen inte efterfrågade förslag på förändringar och förbättringar. Ett par vårdare nämnde 
att deras förslag på lösningar oftast uppfattades som kritik och att de förslag de kom med 
aldrig följdes upp.  
 
Den intervjuade kriminalvårdsinspektören ansåg dock att han arbetade med visioner och att 
han var öppen för förslag från vårdarna. En ytterligare kommentar kring kriminalvårdsinspek-
törernas inställning till förändring är att i och med att de arbetade i en byråkratisk 
organisation, som i sig har en inbyggd tröghet mot förändringar, så kan det nog antas att deras 
inställning till förändring påverkas av den konservativa organisation som de omges av.  
 
Vad man kunde observerade var dock att även denna aspekt tyder på ett negativt inflytande på 
vårdarnas arbetstillfredsställelse. Det är naturligt att om mycket liten förändring sker i 
organisationen och arbetet, och om ledningen inte är intresserad av att ta tillvara på 
vårdarinitiativ blir man uttråkad och tycker arbetet är monotont och långtråkigt. Detta var 
också hur ett par vårdare beskrev sitt arbete.  
 
Vad gäller frågan i vilken mån ledarskapet tar tillvara på medarbetarnas kunskap och 
erfarenhet visade enkätsvaren att många vårdare tyckte att deras kompetens (utbildning och 
yrkeserfarenhet) endast i liten eller ganska hög grad kommer till användning i deras arbete. 
Och en önskan, som beskrevs av flera vårdare, var att deras kompetens skulle tas tillvara på 
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ett bättre sätt än för tillfället. Empirin visade även att organisationens nuvarande 
befordransgång inte belönade eller inte tog tillvara på vårdarna med den högsta kompetensen 
eller erfarenheten i och med att befordran inte alltid baserades på anciennitet, dvs. på att de 
mest kunniga och mest erfarna vårdarna befordrades. Alltså visar även denna aspekt på en 
negativ påverkan på kriminalvårdarnas arbetstillfredsställelse.  

Om man ska sammanfatta hela ledarskapssituationen och relationen mellan 
kriminalvårdsinspektörerna och kriminalvårdarna i Härnösand kan man säga att det ovan 
nämnda visar att det fanns mycket allvarliga brister i relationen mellan vårdarna och 
kriminalvårdsinspektörerna trots att det inte verkade vara några öppna konflikter dem emellan 
(i någon väsentlig grad). Om man ser till vissa vårdares svar och observationsstudien gavs 
flera fingervisningar om varför kriminalvårdsinspektörerna inte helt lyckats skapa en 
fungerande arbetsrelation till en stor del av vårdarna. Jag anser att bakgrunden till dessa 
relationsproblem hittar man i själva ledarskapet och i kriminalvårdsinspektörernas ledarstilar 
men även i vissa kontextuella faktorer. 
 
Problemen berodde till stor del på att vårdarna ansåg att ledning inte prioriterade vikten av ett 
gott psykosocialt klimat och att det ömsesidiga förtroendet mellan vårdarna och 
kriminalvårdsinspektören var ganska lågt. Andra orsaker till den dåliga relationen var att 
vårdarna uppfattade att de inte fick någon uppskattning eller fick någon uppbackning av 
ledningen när de arbetar på avdelningarna, dvs. en operativ ledning, och att kommunikationen 
och feedbacken mellan dem fallerar.  
 
En annan del av förklaringen ligger i ledarstilarna som kriminalvårdsinspektörerna uppvisar. 
Detta, t.ex. att kriminalvårdsinspektörerna uppfattades som passiva, konflikträdda, auktoritära 
etc., har lett till att vårdarna har uppfattat kontakten mellan dem och ledarna som att den inte 
var rak eller ärlig. Detta har också lett till att många kriminalvårdsinspektörer uppfattades 
vara mer chefer än ledare. Det leder även till att vårdarna saknade ett aktivt och stödjande 
ledarskap. Det gjorde även att kriminalvårdsinspektörerna saknade visioner och drivkraft för 
att leda förändringsarbete.  
 
En annan viktig pusselbit var att vårdarna kände att deras delaktighet i verksamheten inte 
efterfrågades. Den intervjuade kriminalvårdsinspektören sa att det eftersträvades men 
vårdarna kände det mer som att kriminalvårdsinspektörerna istället uppmanade vårdarna att 
följa riktlinjer och order uppifrån. Åsikter kom fram att vårdarna hade blivit passiva och 
overksamma på grund av att deras delaktighet i utformandet av verksamheten inte 
efterfrågades av kriminalvårdsinspektörerna. Vårdare nämnde även att de hade slutat komma 
med förslag eftersom de förslag de kom med aldrig följdes upp eller så vågade de inte 
framföra sina åsikter eftersom de kände att de blev bestraffad. Olyckligt är det faktum att ett 
sådant utrymme skulle kunna ges till vårdarna så att de skulle kunna arbeta mer självständigt, 
men fortfarande inom ramarna. Tyvärr tilläts eller uppmuntrades inte detta av 
kriminalvårdsinspektörerna på anstalten Härnösand.  
 
Allt detta visar på oroande brister i relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och 
kriminalvårdarna. Men det kanske största problemet var att den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören verkade helt ovetande om kriminalvårdarnas missnöje eller så valde 
han att inte se dessa problem. Han trodde bland annat att förhållandet mellan honom och 
vårdarna var nära och förtroligt. Om denna blindhet är systematisk för alla 
kriminalvårdsinspektörer på anstalten Härnösand är omöjligt att veta utifrån denna studie. 
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Vad man dock kan konstatera är att det kommer att vara svårt att komma tillrätta med dessa 
problem då man inte kan ta itu med problem om man inte ser dem eller erkänner att de finns.  
 

5.2.5. Framtiden  
I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att analysera hur den tillfrågade personalen, dvs. 

vårdare och kriminalvårdsinspektören, skulle vilja arbeta i framtiden för att vårdarnas 

arbetstillfredsställelse ska förbättras.  

 
Vid intervjun hade kriminalvårdsinspektören inga egentliga förslag på förändringar som 
berörde kontextuella faktorer förutom att han önskade att huvudkontoret skulle lägga ut mer 
av besluten på regionerna eftersom detta skulle innebära att det skulle gå snabbare att ta 
beslut. På frågan vad han skulle vilja ändra på gällande sin yrkesroll hade han också bara ett 
förslag nämligen att han ville ha större frihet vad gäller de ekonomiska besluten. När det kom 
till tankar kring vad som skulle kunna ändras på i relationen mellan honom och vårdarna hade 
han heller inga förslag på förändringar. Han hade heller inga ytterligare förslag till 
förändringar som han skulle vilja genomföra. Denna del av intervjun visade ganska tydligt att 
han var ganska nöjd med hur han uppfattade läget på det stora hela.  
 
När vårdarna fick skriva fria kommentarer kring hur de skulle vilja förändra olika 
kontextuella, medarbetar-, ledar- och ledarskapsfaktorer, dvs. hur de vill att 
organisationsstrukturen, ledarna och relationen kriminalvårdsinspektör-vårdare osv. ska vara i 
framtiden tog de upp en hel del varierade och intressanta synpunkter.  
 
Bland de mest framträdande önskemålen i enkäten i fråga om de kontextuella faktorerna var 
att vårdarna angav att de ville ha större delaktighet i verksamheten och besluten; som det var 
nu hade de inte så stort inflytande över sin arbetssituation och hur de skulle utföra sina 
arbetsuppgifter. De ville även ha större variation i arbetsuppgifter och mer saker att göra 
eftersom det var för stillasittande för närvarande. Angående framtiden sa ett par vårdares att 
arbetstillfredsställelsen skulle bli högre om de kunde påverka sin arbetssituation mer på så vis 
att de ville få tillåtelse att arbeta mer fritt inom ramarna för de skrivna reglerna och 
riktlinjerna under ledning av kriminalvårdsinspektörerna som skulle ha det översiktliga 
ansvaret. Vårdarna ville att de gemensamt, på APT-möten, skulle planera och ta beslut 
rörande verksamheten och tala om arbetssituationen. En vårdare trodde även att man skulle nå 
långt med mycket bättre verksamhet som följd.  
 
Dessa önskemål är i stor utsträckning genomförbara. Som tidigare nämnt är det fullt möjligt 
att vårdare jobbar mer självständigt men inom de befintliga ramarna och under uppsikt av en 
kriminalvårdsinspektör. Det som hindrar att denna förändring sker är nog mest traditionen på 
anstalten Härnösand och ledningens ovilja att arbete enligt detta arbetssätt. Men klart är nog 
av vårdarnas arbetstillfredsställelse skulle förbättras om de fick större delaktighet och 
inflytande, men även mer frihet. 
 
Deras svar tydde dock inte att de hade några större problem med att de arbetade i en 
verksamhet som var stark reglerad. Vårdare skrev till och med att de ville arbeta mer utifrån 
kriminalvårdens vision och värdegrund och det regelverk som fanns.  
 
De önskade också en planare organisation med fler arbetslag och snabbare beslutsgång. 
Någon ville även att det gemensamma arbetet ska vara mer resultatinriktat; att de ska fokusera 
mer med problemlösning, konfliktlösning och förändringsarbete. 
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Detta visade att vårdarna önskade att organisationsformen och arbetssättet skulle 
moderniseras/uppdateras. De verkade vilja att organisationen skulle bli mindre ”byråkratisk” 
och mer rörlig och handlingskraftig. I hur stor grad man kan göra det utan att förlora 
stabiliteten och de intagnas rättsäkerhet går inte att säga inom ramarna för detta arbete.  
 
Vårdarna önskade även en förbättring vad gäller informationen och kommunikationen. I 
observationsstudien noterades att man på anstalten Härnösand höll inne med information; 
bland annat släpptes inte befintlig information förrän väldigt sent från chefshåll. Vårdare sa 
bland annat att de hade dålig koll på vad som hände på anstalten och vilka besluts som hade 
tagits. Detta skulle kunna förbättras genom att använda det befintliga datorsystemet fullt ut 
och om ledningen anammade en annan syn på information och kommunikation, dvs. om de 
började se en informerad personalgrupp som något positivt.  
 
Vårdare nämnde även att arbetstillfredsställelsen skulle bli högre om ledningen tog tillvara på 
den kompetens som fanns och om möjligheter till utveckling förbättrades. Slutligen ville de 
att möjlighet till avancemang skulle förbättras genom att kriminalvårdsinspektören blev bättre 
på att välja ut personer för högre tjänster utifrån dennes kompetens och erfarenhet. Om 
vårdarna kände att de kunde utvecklas och avancera utifrån sin erfarenhet och kompetens 
skulle detta leda till att deras motivation och arbetstillfredsställelse skulle öka.  
 
I vårdarenkäten kom inga specifika önskningar gällande medarbetarfaktorer fram. Orsaken till 
detta är nog att vårdarna trivdes med varandra i stor utsträckning, att de kände sig ganska eller 
mycket engagerade i sina arbetsuppgifter och att de kände en relativt stor meningsfullhet med 
det arbete de utförde.  
 
När det gällde ledarfaktorer var ett par viktiga önskemål att kriminalvårdsinspektörerna skulle 
bli tydliga och mer inspirerande i sitt ledarskap, men även handlingskraftiga. Tidigare i 
enkäten hade vårdarnas kommentarer kring hur de skulle beskriva sin närmaste chef gett en 
indikation kring vad problemet skulle kunna vara i ledarskapet; de flesta valde passiva 
beskrivningar som t.ex. att de hade en låt gå-mentalitet och att de var ”lik-i-lasten” och svaga. 
Två vårdare menade att deras kriminalvårdsinspektör på papperet var en chef men som inte 
var en ledare eftersom han antingen var konflikträdd eller hade svårt att ta beslut. 
Observationsstudien antydde även den att kriminalvårdsinspektörerna i olika grader var 
handlingsförlamade. Detta har enligt vårdarna lett till att det var kaos på avdelningarna och i 
organisationen. Detta visade att vårdarna eftersökte ledare som var tydligare i sin chefsroll 
och handlingskraftiga. De ville t.ex. att kriminalvårdsinspektören snabbare skulle ge svar på 
olika frågor som kom upp. De ville även att ledarskapet skulle vara mer ”hands on”. Vårdarna 
nämnde bland annat att de saknade att ha en ledare ute på avdelningarna i arbetet med de 
intagna. Vårdarna ville också att kriminalvårdsinspektörerna skulle bli mer inspirerande och 
på så vis lyckas förmedla vilken riktning, vilka förändringar och mål organisationen ska 
arbeta mot på ett tydligare sätt. De ville även tydligare få reda på vad som förväntades av dem 
och få feedback för att veta när de gjorde rätt eller fel.  
 
Om vårdarna skulle få tydligare, inspirerande och mer handlingskraftiga ledare skulle detta 
betyda att kaoset i vardagen minskade, att osäkerheten minskade och arbetstillfredsställelsen 
ökade. Det skulle även bli lättare att förändra andra aspekter inom organisationen som även de 
skulle kunna leda till en högre arbetstillfredsställelse hos vårdarna.  
 
Bland de viktigaste frågorna som kom upp i enkäten i fråga om ledarskapsfaktorer var att 
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vårdarna ville förbättra relationen mellan sig och sin kriminalvårdsinspektör. På olika ställen i 
enkäten antyddes det att relationen skulle förbättras om det fanns mer kontakt och dialog. 
Vårdarna önskade bland annat att en bra dialog t.ex. skulle innebära bra informations- och 
kommunikationsförmedling (både uppåt och nedåt), men även att de skulle få sina röster 
hörda i frågor rörande hur de vill utformar verksamheten och deras arbetssituation. Vårdarna 
önskade att kriminalvårdsinspektörerna arbetade mer med att förbättra relationen mellan sig 
och vårdarna genom att förbättra kvaliteten på kontakten. De sa bland annat att de ville att 
feedbacken och handledningen skulle bli bättre.  
 
En annan intressant sak de nämnde var att de önskade en större rakhet och ärlighet. Detta hade 
troligtvis att göra med att flera vårdare tidigare efterfrågade en större tydlighet i ledarskapet. 
De ville att kriminalvårdsinspektörerna mer tydligt skulle tala om när de gjorde rätt eller fel. 
Det hade troligtvis också att göra med förtroendet mellan kriminalvårdsinspektörerna och 
vårdarna då vårdarna tidigare i enkäten sa att relationen skulle bli bättre om de kunde känna 
sig trygg med att öppet kunna ta upp saker och problem med honom utan att det slog tillbaka 
på dem själva. Dessa saker skulle också förbättra arbetstillfredsställelsen. 
 
Vårdarna sa också att de önskade ett större engagemang hos kriminalvårdsinspektörerna för 
personalens välbefinnande och deras dagliga arbete. De menade bland annat att relationen 
skulle kunna förbättras om kriminalvårdsinspektörerna delade vårdarnas vardag mer genom 
att vara tillsammans med arbetsgruppen eller ute på avdelningarna med dem och de intagna.  
 
Det vårdarna ville ha var alltså större kontakt med och feedback från sin 
kriminalvårdsinspektör, de ville ha större delaktighet av honom operativt, att han brydde sig 
om deras välmående och att han var rak och ärlig mot dem. Detta skulle troligtvis påverka 
deras relation och deras arbetssituation positivt. Om kriminalvårdsinspektörerna i framtiden 
skulle arbeta med dessa saker skulle det kunna öka vårdarnas förtroende för 
kriminalvårdsinspektörerna. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de förslag som vårdarna gav skulle, om de 
hörsammades, bland annat också leda till att hela verksamheten professionaliserades i högre 
utsträckning än vad nuläget antyder. Man kan alltså fastställa att om man följde 
kriminalvårdens vision, värdegrund och regelverk i högre utsträckning, om avancemanget 
skulle bli mindre godtyckligt osv. skulle högre professionalitet uppnås. Ett annat resultat 
skulle också vara att vårdarnas arbetstillfredsställelse skulle bli högre.  
 
Vårdarnas arbetstillfredsställelse är viktig för den påverkar både människors hälsa men också 
organisationens effektivitet. Att vårdarnas arbetstillfredsställelse är god är dock allas, inte 
enbart ledningens, ansvar. För att förbättra situationen på anstalten Härnösand, och på så vis 
få en högre arbetstillfredsställelse, behövs ett långsiktigt förändringsarbete. Ledningen, både 
regionledningen, kriminalvårdscheferna och kriminalvårdsinspektörerna, måste ta sitt ansvar 
för detta förändringsarbete, genom att initiera och stödja förändringen men även genom att 
följa upp det. Några förutsättningar för god arbetstillfredsställelse är att vårdarna är 
tillfredsställda med sina arbetsuppgifter, att de får vara delaktiga, att kommunikationen 
fungerar väl, att ledarskapet är aktivt, handfast och medarbetarcentrerat osv. Detta skulle 
kunna uppnås genom att ledningen ökade sitt förtroende för vårdarna och genom att låta 
kriminalvårdarna arbeta mer självständigt; till exempel genom att flytta ned arbetsuppgifter 
och beslut i hierarkin. På detta sätt skulle vårdarna få ta mer initiativ, de skulle få mer ansvar 
och ett mer varierat arbete. Viktigt är också att de skulle känna att deras kriminalvårds-
inspektörer brydde sig om dem och deras arbetssituation. Vårdarnas ansvar skulle bli att vara 
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delaktiga och aktiva i processen och sedan ta eget ansvar för att följa det nya arbetssättet. Jag 
tror dock vårdarna känner ett stort engagemang för och villighet att förändra och börja arbeta 
på detta sätt. 

Vad finns det för hinder för en sådan här förändring? Lagstiftningen och andra formella 
hinder är nog endast sekundära hinder. De primära hindren ligger nog i kulturen och 
ledningens inställning, dvs. att ingen tar ansvar för förändring eller förbättring. Ett annat stort 
hinder för att detta sker är även att kriminalvårdsinspektören verkar helt ovetande om dessa 
problem. Man kan inte åtgärda problem om man inte ser dem eller erkänner att de finns.  
 
 

5.3. Graden av måluppfyllelse på kriminalvårdsanstalten Härnösand 
beträffande kriminalvårdens centrala målsättningar för en hög 
arbetstillfredsställelse hos vårdarna 
I denna del av uppsatsen kommer jag att analysera i vilken mån man på kriminalvårds-

anstalten Härnösand har lyckats uppnå kriminalvårdens centrala målsättningar för en hög 

arbetstillfredsställelse hos vårdarna. Detta försökte jag ta reda på genom att göra en 

jämförelse mellan och analys av några av kriminalvårdens centrala styrdokument som 

berörde vårdarnas arbetstillfredsställelse och vad som framkom i uppsatsens empiriska del.  

 

Det fanns inga speciellt ingående texter som behandlade kriminalvårdens visioner för att nå en 
hög arbetstillfredsställelse hos vårdarna. I de texter som fanns låg fokusen på arbetsmiljön och 
hälsa mer än på själva arbetstillfredsställelsen, men även dessa texter var användbara i och 
med att man talar om att man vill uppnå arbetsglädje och trivsel.    

Enligt styrdokumentet ”Bättre ut” var kriminalvårdens vision att medarbetarna skulle känna 
delaktighet i verksamheten. Även andra dokument talade om att kriminalvården ville att 
vårdarna skulle ha inflytande i verksamheten, att vårdarna skulle kunna påverka, att det skulle 
finnas en aktiv dialog på arbetsplatserna.  

På anstalten Härnösand hade vårdarnas en känsla av att deras delaktighet och inflytande var 
begränsad och detta blev en faktor som bidrog till en försämrad arbetstillfredsställelse hos 
vårdarna. Det framkom t.ex. i enkäten att många vårdare kände sig styrda av regler i sitt 
arbete och att de som medarbetare inte hade något större inflytande över utformningen av sin 
arbetssituation och utförandet av sina arbetsuppgifter. Detta har lett till att flera vårdare kände 
sig passiva och oengagerade. Denna brist på egenkontroll kan delvis tillskrivas inbyggda 
begränsningar som finns i systemet (t.ex. att mycket av deras arbete finns reglerat i olika 
lagar, regler och förordningar) men också på att ledarna på anstalten Härnösand har valt att 
begränsa vårdarnas egenbestämmande.  

Kriminalvårdens målsättningar var även att det skulle finnas ett aktivt och engagerat 
ledarskap som bl.a. byggde på god kommunikation.  

Vårdarna på anstalten Härnösand nämnde att på deras arbetsplats fungerade inte 
kommunikationen och informationsförmedlingen. Detta noterades även i observationsstudien. 
Problemen bestod bl.a. av att beslut som hade tagits av cheferna inte diskuterades eller följdes 
upp i arbetsgruppen och att man inte informerade om vad som hände på anstalten. Ett resultat 
av detta var att det var kaos på anstalten, att vårdarna tyckte att det inte fanns någon stabilitet i 
vardagen och att vårdarna kände en ökad stress. Vårdarna önskade också att 
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kommunikationen mellan dem och kriminalvårdinspektörerna skulle förbättras på så vis att 
vårdarnas åsikter också skulle bli hörda, dvs. att även de fick eget inflytande över sitt arbete 
och de beslut som togs. Att dessa brister fanns påverkade arbetstillfredsställelsen negativt.  

Kriminalvården hade också målsättningar som mer berörde medarbetarna. Kriminalvården 
ville t.ex. att vårdarna skulle känna ett engagemang för sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 

Enligt empirin kände många vårdare engagemang för sitt arbete. De fann också att deras 
arbete i ganska hög grad var meningsfullt. Det enda som motsade detta var att man i 
observationsstudien hade noterat att vissa äldre vårdare kanske hade tappat en del av sitt 
engagemang. I vårdarenkäten skrev en del vårdare även att de hade blivit passiva i sitt arbete 
bland annat på grund av bristande egenkontroll och på grund av monotona arbetsuppgifter. 
Men på det hela taget verkade många vårdare på anstalten Härnösand tycka att de hade ett 
meningsfullt arbete som de kände engagemang för. Allmänt sett påverkade deras engagemang 
deras arbetstillfredsställelse positivt.  

Kriminalvården ville även undvika att vårdarna skulle känna likgiltighet och tristess inför sitt 
arbete. Detta ska motverkas bl.a. genom att göra jobbet varierat.  

Inte heller denna målsättning hade man på anstalten Härnösand lyckats uppnå i någon högre 
grad. I enkäten och i observationsstudien framkom det att vårdarna hade för få, monotona och 
icke-ansträngande arbetsuppgifter. Detta ledde till att många vårdare tyckte att arbetet kändes 
långtråkigt, monotont, meningslöst och uppstyrt. Några vårdare sa att de hade blivit passiva 
och oengagerad. Denna aspekt påverkade alltså deras arbetssituation och 
arbetstillfredsställelse negativt.  
 
Kriminalvårdens centrala dokument sa inte så mycket om hur deras ledare skulle agera eller 
vara. Det som nämndes var att ledarna skulle ha yrkeskunnande.  
 
I observationsstudien framkom att de flesta kriminalvårdsinspektörer på anstalten Härnösand 
hade gått den specifika utbildningen som kriminalvården ansåg att de behövde för att kunna 
arbeta som kriminalvårdsinspektör. Det fanns bara enstaka kriminalvårdsinspektörer som 
hade brister i sin grund- eller kriminalvårdsinspektörsutbildning. Vissa vårdarna ansåg dock 
att cheferna hade brister i antingen utbildning eller kompetens för sina tjänster och att vissa 
chefer inte var tillräckligt insatta i regelverket eller inte hade tillräcklig kunskap om 
verksamhetsområdet. Exakt vilken påverkan detta har haft på vårdarnas arbetstillfredsställelse 
är svårt att säga; men att ha en svag ledning leder ofta till låg arbetstillfredsställelse.   
 
Ledarskapet skulle dessutom, enligt riktlinjerna, kännetecknas av ett aktivt och engagerat 
ledarskap (som bl.a. skulle bygga på tydliga verksamhetsmål, god handledning, att det skulle 
finnas ett intresse för medarbetarnas behov och hälsa). Det sades även att det skulle finnas en 
samverkan, vilket borde inbegripa att samarbetet mellan kriminalvårdsinspektörerna och 
kriminalvårdarna ska fungera väl.  

I studien fastslogs det att det fanns ganska påtagliga brister i förhållandet mellan 
kriminalvårdsinspektörerna och vårdarna även om vårdarna skrev att det inte förekom några 
öppna konflikter mellan dem och att många av dem inte trodde att relationen påverkade deras 
arbetssituation speciellt negativt. Den uppfattade bristen bestod av att vårdarna skrev att de 
och kriminalvårdsinspektörerna inte hade någon kontakt eller att den i de närmaste var 
obefintlig eller dålig. Förklaringar till den dåliga kontakten var t.ex. att kontakten inte var rak 
och ärlig och att vårdarnas idéer och förslag inte tillvaratogs. De sa även att de endast i 
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mindre grad har förtroende för sin honom. Vårdarna kände bl.a. att de inte alls eller endast i 
liten grad fritt kunde uttrycka sina åsikter kring sin arbetssituation på arbetsplatsträffar och de 
kände att saker kunde slå tillbaka på dem själva när de tog upp problem med 
kriminalvårdsinspektörerna. Vårdarna trodde även att deras kriminalvårdsinspektör hade lågt 
förtroende för dem. 
 
Flertalet vårdare tyckte heller inte att ledningen lade fokus på att skapa ett gott psykosocialt 
klimat.  Dessa vårdare ville bland annat att kriminalvårdsinspektörerna skulle visa ett större 
engagemang för personalens välbefinnande och deras dagliga arbetssituation. Dessa brister 
påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse negativt. 
 
Vårdarna ansåg även att kriminalvårdsinspektörerna på anstalten Härnösand inte var 
tillräckligt aktiva och att de borde visa sig mer avdelningarna. Att kriminalvårdsinspektörerna 
sällan arbetade aktivt med vårdarna på avdelningarna hade också noterats i 
observationsstudien. Även denna aspekt påverkade alltså vårdarnas arbetstillfredsställelse 
negativt.  
 
En ytterligare brist som hade med ett aktivt ledarskap att göra var att på 
kriminalvårdsanstalten Härnösand var de flesta kriminalvårdsinspektörer inte speciellt drivna i 
att få vårdarna att gemensamt arbeta mot långsiktiga gemensamma mål eller att verka för 
förändring. Det kom t.ex. upp i enkäten att vårdare önskade ett ledarskap som var mer 
resultatinriktat och inriktat på förändringsarbete. De ville även att cheferna skulle bli bättre på 
att driva igenom fattat beslut och de positiva förändringar de pratade om. Även denna aspekt 
hade ett negativt inflytande på vårdarnas arbetstillfredsställelse.  
 
Vårdarna sa även att de ville att ledningen borde ge mer uppskattning och en ökad feedback 
till vårdarna. De ville t.ex. att ledningen skulle bli bättre på att handleda bl.a. genom att tala 
om vad som förväntades av dem och att det skulle bli tydligare när vårdarna gjorde rätt eller 
fel.  Den uppfattade bristen påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse på så vis att vårdarna 
kände sig osäkra på om de gjorde rätt eller fel, om de gjorde det som förväntades av dem eller 
inte. Denna osäkerhet hade bland annat lett till vårdarpassivitet.  
 
Enligt ”Bättre ut” och ”En attraktiv och hälsofrämjande Kriminalvård” ville kriminalvården 
att medarbetarna ges möjlighet till kontinuerlig utveckling i arbetet. Kriminalvårdens 
målsättning var också att denna kompetens tillvaratogs.  

I denna uppsats empiri framkom det att vårdarna inte i speciellt hög grad kände att de hade 
stora möjligheter till utveckling eller till att få använda för sin kompetens och erfarenhet i sitt 
arbete. Empirin visade t.ex. att organisationens nuvarande befordransgång i vissa fall varken 
belönade eller tog tillvara på vårdarna med den högsta kompetensen eller erfarenheten i och 
med att befordran inte alltid baserades på anciennitet.  

Det ovan nämnda visar att ledningen på anstalten Härnösand, vilket inkluderar 
kriminalvårdsinspektörerna, inte har lyckats uppfylla kriminalvårdens centrala målsättningar 
för en hög arbetstillfredsställelse hos vårdarna i speciellt hög grad. Det enda man har lyckats 
med på anstalten Härnösand är att anställa personer som känner ett ganska stort engagemang 
för denna typ av arbete. Om dessa problem är unika för denna anstalt eller om de är 
representativa för läget på många anstalter i Sverige är omöjligt att säga inom ramarna för 
detta arbete.  
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6. Kriminalvårdsanstalten Härnösand och kontingensteorin 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats var att 
undersöka kriminalvårdarnas arbetstillfredsställelse på kriminalvårdsanstalten Härnösand och 
i vilken grad man på kriminalvårdsanstalten Härnösand hade lyckats uppfylla kriminalvårdens 
centrala målsättningar för en hög arbetstillfredsställelse hos vårdarna.  
 
Jag använde mig framförallt av en kontingensteori. Enligt kontingensteorin 
(situationssynsättet) påverkas ett slutresultat av flera faktorer. I denna uppsats har jag sagt att 
jag vill undersöka hur slutresultatet (dvs. arbetstillfredsställelsen) påverkas av medarbetarna, 
ledaren, ledarskapsprocessen och kontexten på kriminalvårdsanstalten Härnösand. Jag 
undersökte hur kontexten påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse genom att titta på 
organisationsstruktur, vårdarnas egenkontroll, och tydlighet i information och 
kommunikation. Jag undersökte hur ledaren påverkade denna arbetstillfredsställelse genom att 
titta på ledarstil och kriminalvårdsinspektörernas kompetens. Jag undersökte hur 
medarbetarna påverkade denna arbetstillfredsställelse genom att titta på arbetsgemenskapen, 
deras engagemang för arbetet, i vilken grad de finner arbetet meningsfullt och deras 
tillfredsställelse med arbetsuppgifterna. Jag undersökte hur ledarskapsprocessen påverkade 
denna arbetstillfredsställelse genom att titta på relationen mellan kriminalvårdsinspektör och 
vårdare. En väl fungerande relation bör inkludera ett ömsesidigt förtroende och att vårdarna 
känner att kriminalvårdsinspektörerna uppskattar deras arbete. Ledarskapet bör också lägga 
fokus på personalens välbefinnande, och på att vara tydligt, aktivt och stödjande. Bidragande 
till en bra relation är också om kriminalvårdsinspektörerna är positiva till initiativ från 
personalen och att de är positiva till förändring. Slutligen bör det finnas ett ledarskap via 
uppmuntran och feedback och som tar tillvara på medarbetarnas kunskap och erfarenhet. 
  
Det första resultatet som jag kom fram till i de empiriska studierna var dock att 
kriminalvården, och kriminalvårdsanstalten Härnösand, är en byråkratisk organisation enligt 
Webers kriterier. Både vårdarna, kriminalvårdsinspektören och författaren (via en 
observationsstudie) uppfattade organisationen som byråkratisk. Detta resultat använde jag 
sedan för att undersöka hur organisationsstrukturen påverkade vårdarnas 
arbetstillfredsställelse.  

Vårdarnas uppfattning av olika kontextuella faktorer var blandad. När de kommenterade 
organisationsstrukturen sa några vårdare att den var beprövad, fast och stabil och på så sätt 
rättssäker. Mer negativa åsikter var att organisationen var kaosartad, rörig, otydlig och 
obefintlig; de ansåg att arbetsdelningen och ansvarsområden inte var helt tydliga och att 
regelverket inte alltid följdes. Detta gjorde att de kände att det inte fanns någon stabilitet i 
vardagen. En del vårdare menade också att organisationen var för hierarkisk, regelstyrd och 
för långsam i beslutsfattandet.  
 
En annan viktig faktor var vårdarnas grad av egenkontroll och inflytande över t.ex. sin 
arbetssituation och hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. I en byråkratisk organisation är det 
vanligt att man har en tydlig arbetsdelning, vilket bland annat innebär att chefer beslutar och 
medarbetarna utför arbetet. Kriminalvårdsinspektören menade dock att det är viktigt med 
medarbetarnas delaktighet och att han arbetade extra med detta. Vårdarna märkte inte av detta 
i någon större utsträckning utan önskade större delaktighet i verksamheten och besluten. 
Vårdarna ansåg t.ex. att kriminalvårdsinspektörerna gav order utan att samråda med andra i 
personalgruppen och att cheferna inte var intresserad av medarbetarnas åsikter eller 
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delaktighet. De ville få tillåtelse att arbeta mer fritt och varierat inom ramarna för de skrivna 
reglerna och riktlinjerna.  
 
Vårdarna önskade också att verksamheten skulle bli mer professionell vad gäller 
avancemangsmöjligheter. I nuläget verkar avancemang inom kriminalvårdsanstalten 
Härnösand inte vara helt och hållet baserat på anciennitet utan mer på goda kontakter inom 
organisationen.  
 
Vårdarnas egna kommentarer antydde också att vissa vårdare ansåg att utbildningen innan 
yrkesutövningen var bristande. Detta tyckte dock inte den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören och inte heller i observationsstudien kom man fram till att det fanns 
en påtaglig brist inom detta område.  
 
En ytterligare kontextuell faktor som drog ned vårdarnas arbetstillfredsställelse var den dåliga 
kommunikationen och informationsflödet. En sak som kom upp i empirin var att de brast i 
informationen från chefshåll. Vårdarna tyckte cheferna var dåliga på att informera om vad 
som skedde på anstalten, vad som har diskuterats på olika möten och vilka beslut som hade 
tagits. Vårdarna önskade också att kommunikationen mellan dem och kriminalvårds-
inspektörerna skulle förbättras på så vis att vårdarnas åsikter också skulle bli hörda dvs. att 
även de fick eget inflytande över sitt arbete och beslut som togs. Den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören ansåg dock att han och hans arbetsgrupp hade en öppen och 
konstant dialog och att han ville få arbetsgruppen delaktig i besluten. 
 
Man ser alltså tydligt att kontexten på många olika sätt påverkade vårdarnas 
arbetstillfredsställelse negativt. Det som verkade påverka vårdarna i högre utsträckning var 
den bristande egenkontrollen och låga delaktigheten. Både i denna studie och i tidigare 
forskning har det bevisats att det finns ett klart samband mellan låg grad av självbestämmande 
över sin arbetssituation och låg delaktighet, och höga nivåer av stress, dålig hälsa och låg 
arbetstillfredsställelse. I enkäten märkte man bland annat att den bristande egenkontrollen hos 
flera vårdare hade lett till en hel del missnöje, maktlöshet och passivitet hos vårdarna. En 
vårdare påpekade också att dessa brister ledde till stress och irritation bland både intagna och 
personal vilket självklart även det påverkade deras arbetstillfredsställelse negativt. Andra 
vårdare verkade dock vara mer nöjda med den starka regelstyrningen och den låga graden av 
egenkontroll. Denna inställning gjorde att dessa aspekter inte påverkade deras 
arbetstillfredsställelse negativt. Det nuvarande bristen vad gäller informationsflödet och 
kommunikationen ledde inte heller till en ökad arbetstillfredsställelse, snarare tvärtom.  
 
Utöver detta som redan har nämnts som brister i de kontextuella faktorerna bör man också 
nämna att man även kunde se ganska stora skillnader i den intervjuade 
kriminalvårdsinspektörens och en del vårdares syn på t.ex. delaktighet och frihet i 
planeringen, beslutstagandet och arbetsutförandet. Sådana skillnader kunde även observeras i 
vilken grad informationen och kommunikationen fungerade. Den stora skillnaden låg i att 
vårdarna tog upp massor av aspekter som de gärna skulle se förbättringar i, medan den 
intervjuade kriminalvårdsinspektören inte uppfattade några problem över huvud taget.  

Man kan även tillägga att det skulle vara fullt möjligt att genomföra förbättringar inom alla 
dessa aspekter i framtiden. Kriminalvårdsinspektören hade nog rätt när han talade om att 
strukturen satte sina gränser för hur man kunde jobba inom kriminalvården. Men det var inte 
endast formella hinder som låg bakom t.ex. den begränsade egenkontrollen. Även ledningen 



 61 

(kriminalvårdsinspektörerna) i Härnösand satte gränser för vårdarnas egenkontroll då besluten 
skulle kunna flytas ned i hierarkin om viljan fanns.  
 
En annan aspekt som var viktig för vårdarnas arbetstillfredsställelse var medarbetarfaktorer. 
De medarbetarfaktorer jag har undersökt är arbetsgemenskap, engagemang, arbetets 
meningsfullhet och vårdarnas tillfredsställelse med arbetsuppgifter. 
 
Man kan börja med att säga att det fanns en varierad grad av trivsel hos de vårdare som 
svarade på enkäten. Spridningen var ganska jämn från att inte vara nöjd till att vara mycket 
nöjd. Överlag skulle man kunna säga att vårdarna kände sig ganska nöjda med sitt arbete. 
Kriminalvårdsinspektören trodde också att de flesta vårdare var nöjda med sitt arbete. Den 
arbetsglädje som fanns verkade till stor del komma ifrån olika medarbetarfaktorer. 
Detta kan konstateras i och med att denna faktor var en av få där vårdarnas svar i stor grad var 
positiva.  
 
I enkäten såg man att vårdarna överlag var nöjda med sina kollegor. Det visar på en positiv 
arbetsgemenskap. Enligt observationsstudien framgick det också att en del av de yngre 
vårdarna umgicks privat med varandra. Detta har troligtvis lett till en ökad arbetstill-
fredsställelse. Vårdarsvaren visade dessutom att vårdarna tyckte att deras arbete i ganska hög 
grad var meningsfullt och att de kände ett ganska eller mycket stort engagemang för sitt 
arbete. Detta engagemang och känslan av att arbetet var meningsfullt motsades indirekt av att 
man i enkäten märkte av en hel del uppgivenhet och passivitet hos vårdarna. Enligt 
observationsstudien fanns även en viss skepsis mot andra vårdares engagemang. 
 
Negativt var dock att på anstalten Härnösand var vårdare överlag inte tillfredsställda med sina 
arbetsuppgifter. De nämnde att de skulle vilja ha större variation i arbetsuppgifter, mer saker 
att göra och få mer frihet och ansvar inom ramarna för skrivna regler och riktlinjer. De ville 
även ha större delaktighet i verksamheten, bland annat vad gäller olika beslut.  
 
Att medarbetaren hade en god arbetsgemenskap och att arbetet gav dem en känsla av 
meningsfullhet och engagemang påverkade deras arbetstillfredsställelse i positiv riktning. 
Deras låga tillfredsställelse med arbetsuppgifterna sänkte dock deras arbetstillfredsställelse 
eftersom det finns ett samband mellan att ha för få, för enkla och rutinartade arbetsuppgifter 
och låg arbetstillfredsställelse. Det fanns även indikationer på en del uppgivenhet och 
passivitet hos vårdarna vilket även det har påverkat vårdarnas arbetstillfredsställelse negativt. 
Det fanns t.ex. vissa indikationer på att det kan vara så att vårdarna efter att ha jobbat på 
kriminalvårdsanstalten Härnösand ett antal år har tappat en del av sitt engagemang. Att dessa 
problem, passiviteten och den låga graden av tillfredsställelse med arbetsuppgifterna, fanns på 
anstalten Härnösand verkade ledningen vara omedveten om eller ovillig att ta itu med. Detta 
skapar en fortsatt otillfredsställelse hos medarbetarna. 
 
Ledarna, i detta fall kriminalvårdsinspektörerna, påverkade också vårdarnas arbetstillfreds-
ställelse. Vårdarnas och författarens uppfattning (genom observationsstudien) av olika 
ledarfaktorer var relativt mångfacetterad. En del vårdare var positiva till sin 
kriminalvårdsinspektör; de sa bland annat att han var kompetent. Många vårdare valde dock 
att beskriva sin kriminalvårdsinspektör på ett negativt sätt. De flesta vårdarna valde att 
beskriva sin kriminalvårdsinspektör som passiv och svag (att han hade en låt-gå mentalitet 
eller att han var ett ”lik-i-lasten”) eller som auktoritär. Intressant var också att endast en 
vårdare valde att beskriva sin kriminalvårdsinspektör som ”handlingskraftig”. Några 
vårdarkommentarer var också att vissa ledarna inte egentligen var ledare; att de tog väldigt få 
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beslut och att de var konflikträdda. Även i observationsstudien framkom det att 
kriminalvårdsinspektörerna ofta hade beslutsångest och var konflikträdda.  
 
Den intervjuade kriminalvårdsinspektören beskrev sin ledarstil som att han inte var auktoritär 
utan mer ”en i teamet”, bland annat genom att vara närvarande operativt. Han sa även att han 
lade fokus på den psykosociala delen av ledarskapet och att han arbetade för att vårdarna 
skulle ha förtroende för honom.  
 
Detta visar att det fanns en stor skillnad mellan hur vårdarna och kriminalvårdsinspektören 
uppfattade läget i denna fråga. Det är dock vårdarnas uppfattning som påverkar deras 
arbetstillfredsställelse. Bristen på handlingskraft och tydlighet, som de uppfattade det, ledde 
till osäkerhet och låg arbetstillfredsställelse. Utifrån detta kunde man konstatera att som läget 
var på anstalten Härnösand påverkade ledarnas ledarstilar medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse negativt. Vad vårdarna ville se i framtiden hos sina ledare var mer 
engagemang bland annat för vårdarnas vardag, större tydlighet, handlingskraft och rakhet. 
Med sådana ledare skulle det även bli lättare att förändra andra aspekter inom organisationen, 
t.ex. att tillåta vårdarna ett mer självständigt och varierat arbete, som även de skulle kunna 
leda till en högre arbetstillfredsställelse hos vårdarna.  
 
I empirin kom det även fram flera intressanta saker kring kriminalvårdsinspektörernas 
kompetensnivå. I observationsstudien framkom det att de flesta, men inte alla, 
kriminalvårdsinspektörer på anstalten Härnösand hade grundkompetensen och den specifika 
utbildningen som kriminalvården anser att de behöver för att kunna arbeta som 
kriminalvårdsinspektör. Vårdarnas egna kommentarer antydde dock att vissa vårdare ansåg att 
cheferna inte alltid hade tillräckliga kunskaper för att utöva sin kriminalvårdsinspektörstjänst. 
I vårdarenkäten framförde en par vårdare att de tyckte att kriminalvårdsinspektörerna inte har 
utbildning och kompetens för sina tjänster eller att vissa chefer inte var tillräckligt insatta i 
regelverket. Detta ledde bland annat till att de inte alltid följde kriminalvårdsregler. Ett annat 
problem som framkom i denna fråga var att det fanns vissa indikationer på att det fanns brister 
i rekryteringen av dessa chefer vilket gjorde att det inte alltid var de mest lämpade, erfarna 
och kompetenta människorna som avancerar till dessa kriminalvårdsinspektörstjänster.  
 
Enligt dessa resultat fanns det i alla fall mindre brister i kriminalvårdsinspektörerna 
kompetensnivå. Detta kan ha en negativ påverkan på vårdarna i deras arbete och även deras 
arbetstillfredsställelse.  
 
Ytterligare en aspekt som var viktig för vårdarnas arbetstillfredsställelse är ledarskaps-
processen. Här undersökte jag om relationen kriminalvårdsinspektör och vårdare var positivt, 
t.ex. genom att undersöka om det fanns ett förtroendeingivande, aktivt och starkt ledarskap. 
 
Det som upptäcktes var att det fanns vissa motsägelser i undersökningsmaterialet. Ett exempel 
var att när man frågade vårdarna direkt om förhållandet till sin kriminalvårdsinspektör sa 
många att det inte fanns några konflikter mellan dem och deras kriminalvårdsinspektör och att 
deras förhållande inte påverkade deras situation negativt. Ett mindre antal ansåg att det 
påverkade arbetet negativt medan ett litet antal ansåg att de hade ett gott förhållande till sin 
kriminalvårdsinspektör. Detta till trots antydde enkätsvaren ändå att vårdarna tyckte att 
förhållandet mellan ledare och medarbetare ändå inte var ändamålsenligt. De ansåg bland 
annat att kontakten var dålig och några orsaker till detta var att den inte var rak och ärlig och 
att vårdarnas idéer och förslag inte tillvaratogs. Vårdarna valde även ganska negativa 
beskrivningar för att beskriva sin kriminalvårdsinspektör, t.ex. ”lik-i-lasten”, ”laissez-faire” 
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och ”auktoritär”. Det verkade även brista i förtroendet mellan vårdarna och 
kriminalvårdsinspektörerna; vårdarna sa att de inte hade stort förtroende för sin 
kriminalvårdsinspektör. Vårdarna trodde heller inte att kriminalvårdsinspektörerna hade stort 
förtroende för dem. Vårdarna kände även att de inte alls eller endast i liten grad fritt kunde 
uttrycka sina åsikter kring sin arbetssituation på arbetsplatsträffar. En vårdarkommentar 
menade till och med att han kunde känna sig straffad av ledningen. Den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören å sin sida trodde att vårdarna hade ett stort förtroende för honom. 
 
Här ser man att det finns problem i relationen mellan vårdarna och deras 
kriminalvårdsinspektörer som varken vårdarna eller den intervjuade kriminalvårdsinspektören 
verkade vara helt medveten om eller ville erkänna. Kanske ligger en del av svaret i att 
vårdarna inte ville benämna dessa problem som ”konflikter” och att de inte alltid såg 
kriminalvårdsinspektörens bakomliggande påverkan på faktorer som påverkar deras 
arbetstillfredsställelse negativt, t.ex. att ledningen var delaktig i att inte tillåta vårdarna eget 
ansvar och delaktighet. Intressant var också skillnaden i hur vårdarna och den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören uppfattade förtroendefrågan. Medan kriminalvårdsinspektören 
trodde att vårdarna hade förtroende för honom, menade vårdarna att de inte hade stort 
förtroende för sin kriminalvårdsinspektör. Denna brist på förtroende hade troligtvis en negativ 
påverkan på vårdarnas arbetstillfredsställelse. Och att ledningen inte var medveten om denna 
brist på förtroende för ledningen kan bara leda till fortsatt missnöje hos vårdarna.  
 
Vårdarna hade förslag på hur man skulle kunna lösa problemen som berörde denna aspekt av 
relationen. En vårdare skrev bland annat att om vårdarna tilläts mer ansvar och delaktighet, 
dvs. om kriminalvårdsinspektörerna visade dem detta förtroende, skulle detta kanske leda till 
en bättre kontakt mellan kriminalvårdsinspektören och vårdare. Några skrev också att de ville 
se ett större engagemang hos kriminalvårdsinspektörerna för personalens välbefinnande. 
Andra skrev ned en önskan om att kriminalvårdsinspektörerna skulle bli tydligare bland annat 
med vad de väntade sig av vårdarna och att de skulle finnas en större rakhet och ärlighet i 
relationen. Vårdare önskade även att informationen och kommunikationen skulle förbättras 
och att feedbacken och handledningen skulle bli bättre.  
 
I observationsstudien framkom det också att ledningen inte verkade uppskatta vårdarnas 
arbete i någon högre grad. Denna åsikt baserades på att vårdarna i Härnösand (och i hela 
Region Nord) hade låga löner i jämförelse med genomsnittet för vårdare i Sverige. I enkäten 
framkom det även att vårdarna endast i liten grad upplevde att de hade fått 
uppmärksamhet/uppskattning av sin kriminalvårdsinspektör. Att inte få uppskattning för det 
arbete man utför påverkar såklart arbetstillfredsställelsen negativt. 
 
Vårdarna önskade att ledningen även skulle satsa mer på och vara mer intresserad av 
personalen. Vårdarna verkade inte känna sig sedda av sina kriminalvårdsinspektörer och vissa 
kommentarer i enkäten, men även i observationsstudien, visade att det verkade finnas ett 
avstånd mellan vårdarna och kriminalvårdsinspektörerna.  
 
Ett flertal vårdare uppfattade t.ex. inte att ledning prioriterade vikten av ett gott psykosocialt 
klimat. Vårdare skrev att kriminalvårdsinspektörerna visade litet intresse för vårdarnas 
välbefinnande och en vårdare trodde inte att hans kriminalvårdsinspektör ens visste vad han 
hette. Kriminalvårdsinspektören å andra sidan sa sig ha en medarbetarcentrerad syn på sitt 
ledarskap och att han lade fokus på hur personalgruppen mådde. Han ansåg sig ha en god 
relation till sina kriminalvårdare. 
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Återigen såg inte kriminalvårdsinspektören några av de problem som kriminalvårdarna 
uppfattade och att dessa problem existerade påverkade naturligtvis vårdarnas 
arbetstillfredsställelse. 
 
Vårdarna önskade också att ledarskapet skulle vara tydligt, aktivt och stödjande.  
 
Enligt ett flertal vårdarna skulle detta bland annat uppnås genom att ledarskapet blev mer 
”hands on”, dvs. att kriminalvårdsinspektörerna stödde vårdarna i deras arbete ute på de 
intagnas avdelningar och att han skulle tillbringa mer tid med dem i arbetsgruppen. Detta var 
något som den intervjuade kriminalvårdsinspektören trodde att han gjorde redan i nuläget. 
Den intervjuade kriminalvårdsinspektören sa att han var operativt delaktig vilket skulle betyda 
att han på så vis fanns där som ett stöd för vårdarna i deras dagliga arbete. Att få denna 
operativa vägledning skulle förbättra vårdarnas arbetstillfredsställelse. Det skulle även kunna 
minska stressen och kaoset. 
 
Vårdarna vill också att relationen med kriminalvårdsinspektörerna skulle förbättras genom att 
kriminalvårdsinspektörerna blev tydligare med sitt ledarskap. Ledarskapet skulle kunna bli 
tydligare genom att informations- och kommunikationsutväxling mellan 
kriminalvårdsinspektörerna och vårdarna förbättrades. Som tidigare fastslagits fanns det ett 
problem vad gäller att informera om vad som sker på anstalten och vilka beslut som har tagits. 
Vårdarna önskade också att kommunikationen mellan dem och kriminalvårdinspektörerna 
skulle förbättras genom att de fick komma till tals i fråga om hur de ville utformar 
verksamheten och sin arbetssituation. I denna fråga menade den intervjuade 
kriminalvårdsinspektören att de hade en öppen och konstant dialog. Denna uppfattade 
otydlighet i information och kommunikation påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse 
negativt.  
 
Vårdarna sa även att de ville ledarskapet skulle kunna bli tydligare och mer stöttande genom 
att kriminalvårdsinspektörerna förbättrade feedbacken till vårdarna, vilket det fanns brister i i 
dagsläget. Vårdarna nämnde i enkäten att de kände att de inte fick uppskattning eller feedback 
från sina kriminalvårdsinspektörer. De ville att ledningen skulle bli bättre på att tala om vad 
som förväntades av dem, och de ville också att det skulle bli tydligare när de gjorde rätt eller 
fel.  Den intervjuade kriminalvårdsinspektören tyckte att de hade god kommunikation och han 
menade att han gav feedback till de vårdare som han hade delegerat saker till. Även i dessa 
frågor fanns det alltså olika syn på hur tillståndet var på anstalten Härnösand och även denna 
aspekt påverkade vårdarnas arbetstillfredsställelse negativt. 
 
I observationsstudien framkom ytterligare en brist i kriminalvårdsinspektörernas ledarskap. 
En brist som hade med ett aktivt och starkt ledarskap att göra var att på kriminalvårdsanstalten 
Härnösand var de flesta kriminalvårdsinspektörer inte speciellt drivna i att få vårdarna att 
gemensamt arbeta mot långsiktiga gemensamma mål och att verka för förändring. Vårdarna 
ville att cheferna skulle bli bättre på att driva igenom ett fattat beslut eller de positiva 
förändringar de pratade om. Det kom också upp i enkäten att vårdare önskade ett ledarskap 
som var mer inspirerande, mer resultatinriktat och inriktat på förändringsarbete. En ytterligare 
antydan om kriminalvårdsinspektörernas inställning till förändring var till exempel att flera 
vårdare valde att beskriva sina kriminalvårdsinspektörer som auktoritära, vilket bland annat 
innebär att de är intoleranta mot nya idéer. En annan vanlig beskrivning var att de hade en 
laissez-faire mentalitet vilket ibland betyder att de har svårt att ta ansvar för beslutstagande 
och utstakande av förändringar. Den intervjuade kriminalvårdsinspektören ansåg dock att han 
arbetade med visioner och att han var öppen för förslag från vårdarna.  
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Tillägga kan man också att tyvärr verkade det som att ledningen, inklusive 
kriminalvårdsinspektörerna, i grund och botten inte var intresserade av medarbetarnas 
deltagande i beslutsprocessen, deras ansvarstagande och det egna initiativtagandet osv. trots 
att den intervjuade kriminalvårdsinspektören sa att han var det. En sak som kom fram i 
enkäten var att majoriteten av vårdarna kände att deras delaktighet inte efterfrågas. Detta 
antyder bland annat att ledningen inte efterfrågade vårdarinitiativ eller vårdares förslag på 
förändringar och förbättringar. En del vårdare sa bland annat att de inte längre tog initiativ, att 
de hade blivit passiva eller att de bara gjorde som de blev tillsagda. Ett par förklaringar till att 
de hade slutat engagera sig var att deras förslag på lösningar oftast uppfattades som kritik av 
kriminalvårdsinspektören, att det kunde slå tillbaka på vårdaren och att de förslag de kom med 
aldrig följdes upp. 
 
Även denna aspekt har alltså ett negativt inflytande på vårdarnas arbetstillfredsställelse. Att 
arbetet har stagnerat, på grund av att ingen utveckling sker och initiativ inte uppmuntras, kan 
delvis förklara varför en del vårdare tyckte att arbetet var monotont och långtråkigt. 
Detta utvecklings- och förändringsarbete skulle förenklas med en stark, aktiv och tydlig 
ledare, men även av om ledningen var positivt inställd till förändring och till initiativ från 
personalen vilket ledningen tyvärr inte verkade vara för tillfället. Ett hinder för ett mer aktivt 
ledarskap var att de flesta kriminalvårdsinspektörer var passiva och konflikträdda. Även 
observationsstudien sa att kriminalvårdsinspektörerna ofta uppvisade beslutsångest och 
passivitet. Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att ett tydligare, mer aktivt och 
stöttande ledarskap skulle förbättra vårdarnas arbetstillfredsställelse. 
 
Vårdarna menade även att det fanns brister i hur kriminalvårdsinspektörerna tog tillvara på 
medarbetarnas erfarenhet och kompetens. Kriminalvårdsinspektören däremot ansåg att han på 
ett bra sätt tog tillvara på kriminalvårdarnas kompetens och erfarenhet. Han menade också att 
han såg till att vårdarna utvecklade sin kompetens genom att låta dem specialisera sig inom 
yrket, genom teamutvecklingsmöjligheter och genom att ge dem feedback. Han menade att 
han genom detta kunde ta tillvara på deras expertis och att detta var bra för deras arbetsglädje.  
Att vårdarna uppfattade det som att ledningen inte tog tillvara på deras erfarenhet och 
kompetens påverkade deras arbetstillfredsställelse negativt.  
 
Slutligen undersökte jag också i vilken grad man på kriminalvårdsanstalten Härnösand hade 
lyckats uppfylla kriminalvårdens centrala målsättningar för en hög arbetstillfredsställelse hos 
vårdarna. Vad man i de centrala målsättningarna hade som målsättning var framför allt att 
skapa aktiva och engagerade ledare och medarbetare. Detta skulle bl.a. skapas genom 
samverkan, aktiv dialog och kommunikation, men även genom inflytande och delaktighet för 
vårdarna. Kriminalvården vill även skapa trivsel genom att variera vårdarnas arbetsuppgifter. 
Resultatet var ganska nedslående. På anstalten Härnösand skulle man kunna säga att 
ledningen hade misslyckats med att nå de flesta av dessa målsättningar och det verkade finnas 
stora brister framförallt i relationen mellan kriminalvårdsinspektörerna och vårdarna, och 
vårdarnas egenkontroll.  
 
I arbetet med att undersöka graden av måluppfyllelse upptäcktes att vårdarna inte 
uppmuntrades till att bli aktiva och engagerade medarbetare. Vårdarna uppfattade det istället 
som om, som ovan sagt, att ledningen inte var intresserad av deras delaktighet i verksamheten 
och att de bara hade lite inflytande över sin arbetssituation och hur de skulle utföra sina 
arbetsuppgifter. De kände heller inte att de var delaktiga i beslutstagandet. Många vårdare 
ansåg dessutom att kontakten mellan dem och deras kriminalvårdsinspektör var dålig och att 
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det fanns brister i förtroendet dem emellan. De kände bl.a. att de inte alls eller endast i liten 
grad fritt kunde uttrycka sina åsikter kring sin arbetssituation. Även på andra sätt tyckte 
vårdarna att kommunikationen fungerade dåligt. 
 
Vårdarna ansåg också att det fanns stora brister i ledarskapet; de önskade att det skulle vara 
mer aktivt, engagerat och handfast. Vårdarna önskade t.ex. att ledningen skulle vara mer 
intresserad av personalen. De ville även att kriminalvårdsinspektörerna skulle visa ett större 
engagemang för deras dagliga arbetssituation bl.a. genom att stötta vårdarna i deras arbete ute 
på de intagnas avdelningar. Vårdarna ville även att ledarskapet skulle bli tydligare genom att 
förbättra handledningen eller feedbacken till vårdarna. Vårdarna menade även att det fanns 
brister i hur kriminalvårdsinspektörerna tog tillvara på medarbetarnas erfarenhet och 
kompetens. De tyckte till och med att det fanns brister i hur ledarna skötte information och 
kommunikation.  
  
Negativt var även att på anstalten Härnösand var vårdare överlag inte tillfredsställda med sina 
arbetsuppgifter.  
 
Dessa brister har lett till en hel del missnöje, maktlöshet och passivitet hos vårdarna, men 
även en minskad arbetstillfredsställelse.  
 
Många vårdare sa sig trots detta att de hade ett ganska högt eller högt engagemang för sitt 
arbete och detta var också något som man eftersträvade centralt.  
 
Denna rapport visade alltså att det fanns vissa problem inom kriminalvårdsanstalten 
Härnösand vad gäller medarbetarnas arbetstillfredsställelse och att man inte har lyckats uppnå 
vad man centralt har satt som målsättningar gällande vårdarnas arbetstillfredsställelse. 
Vårdarsvaren visade att arbetstillfredsställelsen var ganska god hos vissa medan många andra 
var mer missnöjda. Detta arbeta har också visat att aspekter som har med ledarna, 
medarbetarna, ledarskapet och kontextuella faktorer av arbetet att göra i hög grad påverkade 
vårdarnas arbetstillfredsställelse. Faktorer som drog ned vårdarnas arbetstillfredsställelse var 
framförallt vårdarnas låga egenkontroll, ett svagt ledarskap och en dålig relation mellan 
vårdarna och kriminalvårdsinspektörerna. Faktorer som påverkar vårdarnas 
arbetstillfredsställelse positivt var t.ex. goda medarbetare, vårdarnas upplevda engagemang 
för arbetet osv.  
 
Vad ledningen i Härnösand bör fundera över är hur de kan skapa mer nöjda medarbetare inom 
sin befintliga organisationsstruktur. För att förbättra situationen på anstalten Härnösand, och 
på så vis få en högre arbetstillfredsställelse, behövs ett långsiktigt förändringsarbete. 
Ledningen måste ta sitt ansvar för detta förändringsarbete. Kriminalvårdsinspektörerna måste 
lita på vårdarna och tillåta dem att arbeta mer självständigt; till exempel genom att flytta ned 
arbetsuppgifter och beslut i hierarkin. På detta sätt skulle vårdarna få ta mer initiativ, de skulle 
bli mer delaktiga och de skulle få ett mer varierat arbete. Hinder för att detta ska kunna ske är 
ledningens inställning och brist på engagerade ledarstilar.  
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6.1. Förslag till vidare studier 
De flesta av de vårdare som har arbetat på anstalten Härnösand flyttade under 2010 över, och 
började arbeta på kriminalvårdsanstalten Saltvik. De flesta av kriminalvårdsinspektörerna på 
kriminalvårdsanstalten Härnösand flyttade även de med till den nya anstalten (endast ett fåtal 
chefer är nya). Här är förutsättningarna för arbetet mycket annorlunda än på anstalten 
Härnösand eftersom Saltvik är en helt nybyggd anstalt och eftersom säkerhetsklassen är 
mycket högre. Under öppningsfasen arbetade man fram många nya riktlinjer och arbetsrutiner 
etc. Kriminalvårdsinspektören som jag intervjuade nämnde även att man på den nya anstalten 
jobbade mycket med arbetstillfredsställelse och att svetsa samman arbetsgrupperna så att de 
skulle lära sig känna trygghet med varandra och med cheferna. Vad allt detta betyder för 
arbetstillfredsställelsen skulle vara intressant att veta. Vilket utslag kommer detta arbete att 
ge? 

Därför skulle det kunna vara intressant att forska vidare inom detta ämne, genom att göra en 
jämförelse med den nya anstalten Saltvik med sin byråkratiska organisation där de nu (enligt 
uppgifter från den intervjuade kriminalvårdsinspektören) arbetar medvetet med medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse.  
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Appendix 
 

Appendix 1 
 
Introduktion till intervju 
Jag heter Jennie Hamberg och studerar företagsekonomi på högskolan i Gävle. Jag har nu 
påbörjat min C-uppsats där fokusen ligger på, att genom kvalitativa och kvantitativa metoder, 
undersöka vilken organisationsstruktur kriminalvården uppvisar, vilken ledarstil 
kriminalvårdsinspektörerna har, hur relationen är mellan kriminalvårdsinspektör – vårdare, 
och hur allt detta påverkar vårdarnas arbetstillfredsställelse. 
 
Studien bygger på litteraturgenomgång, enkäter till vårdare och intervjuer med ett par 
kriminalvårdsinspektörer. För att få ökad kunskap inom detta område vill jag gärna ta del av 
dina erfarenheter.  
 
 
Upplägg 
Intervjun kommer att ta cirka en timma. Jag kommer att ställa öppna frågor vilket innebär att 
Du själv har full frihet att formulera dina svar. Det finns självklart inga rätta eller felaktiga 
svar. Du väljer själv hur öppen Du vill vara och hur mycket Du vill säga. Allt som sägs inom 
intervjun behandlas konfidentiellt. Jag har valt att inte använda mig av bandspelare vid 
intervjutillfället utan skriva noggranna minnesanteckningar. Dessa kommer ingen 
utomstående att få ta del av. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta din 
medverkan. 
 
I uppsatsen kommer inga namn att nämnas, inte på dig som enskild person och inte på din 
specifika avdelning, detta för att ingen skall kunna identifieras. 
 
Har Du några frågor eller funderingar innan vi sätter igång? Kontakta mig då via mail, 
jennie_hamberg@hotmail.com, eller via telefon 073-817 46 62.  
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Appendix 2 
 
Intervjuguide till kriminalvårdsinspektör 
 
Bakgrundsfakta 

• Ålder? 
• Vilken formell kompetens/utbildning har Du för ditt arbete som kvinsp?  
• Kan Du kort beskriva vilka arbetslivserfarenheter Du har? 

 
Subjektiv uppfattning om ledarskap 

• Vad betyder ledarskap för Dig? 
• Hur skulle Du beskriva din egen ledarstil? Hur ser Du på Dig själv som chef? 
• Vilka styrkor respektive svagheter tycker Du att Du har som ledare? 
• Hur tror Du att de andra uppfattar dig? 
• Vilka svagheter och styrkor kan du se med att arbeta som chef inom Kriminalvården?  
• Påverkar Kriminalvårdens organisationsstruktur (byråkratisk, styrd av regler) hur man 

kan forma sitt ledarskap? I så fall, hur? 
• Hur skulle Du beskriva ditt förhållande till vårdarna? 

 
Arbetsledarens roll 

• Hur ser Du på din roll när det gäller att få medarbetarna att känna arbetslust? 
• Är det en uttalad arbetsuppgift för Dig att motivera? 
• På vilket sätt arbetar Du för att höja arbetslusten hos medarbetarna? 

 
Mål 

• Finns det tydliga mål för Dig och dina medarbetare att arbeta mot?  
• Vad är målen? 
• Vilken betydelse tror Du att tydliga mål har för medarbetarnas motivation?  

 
Arbetsuppgifter 

• Vilka är dina främsta arbetsuppgifter som kvinsp? 
 
Arbetsuppgifternas karaktär/Eget ansvar över arbetsuppgifternas utförande 

• På vilka sätt tycker Du att medarbetarna ska ha att påverka sina arbetsuppgifter? 
• Har de möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter? I vilken grad? 
• Vilken påverkan tror Du det har på arbetslusten om medarbetaren själv kan påverka 

sina arbetsuppgifter?  
 
Delaktighet 

• Vilken möjlighet har medarbetaren att påverka beslut som rör hans/hennes 
arbetssituation? 

• Hur går det till i praktiken på er arbetsplats? 
• Har de ett lämpligt mått av delaktighet? Om nej, vad bör förändras? 
• Hur tror Du deras arbetslust påverkas av denna grad av delaktighet?  

 
Feedback på det utförda arbetet 

• Hur ser Du att en medarbetare har gjort ett bra arbete? 
• Hur uppmärksammar Du dina medarbetares för deras arbete? 
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• Vad tycker Du är viktigast att uppmärksamma? 
• Vilken betydelse har det för deras motivation?  

 
Fortbildning 

• Vilken möjlighet har medarbetaren till utveckling inom arbetsområdet? 
• Hur påverkar det medarbetarens motivation? 

 
 
Framtiden 
 

• Vad skulle Du vilja ändra på gällande organisationsstrukturen på 
kriminalvården/anstalten Härnösand? Du kan bland annat nämna aspekter såsom 
organisationens uppgifter och mål, styrning, frihet, egen kontroll och ansvar, 
beslutsgång, delaktighet, möjlighet till eget ansvar/inflytande, befogenheter, relationen 
till chefer och medarbetare, arbetets variation och meningsfullhet, personlig 
utvecklingsmöjligheter, avancemangsmöjligheter etc. Du kan även välja att diskutera 
andra aspekter. 

 
• Vad skulle Du vilja ändra på gällande kvinsprollen (personen och yrkesrollen)? 

 
• Vad skulle Du vilja ändra på gällande relationen mellan vårdare/kvinspen  (Dig)? 

 
• Är det något annat Du skulle vilja ta upp som Du tycker saknas i det här samtalet? 
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Appendix 3 
 
Enkät till vårdare  
Denna enkät går ut på att ta reda på Er uppfattning om Kriminalvårdens organisation (på 
anstalten Härnösand), chefsroller och Din arbetstillfredsställelse. Den enkät som Ni nu svarar 
på kommer att ligga som grund till en uppsats i Företagsekonomi. Ni kommer att vara 
anonyma. Jag är tacksam för att Ni tar Er tid att besvara nedanstående frågor. 
 
Har Du några frågor angående enkäten kan Du kontakta mig (Jennie Hamberg) på 073-817 46 
62. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Del 1: Angående organisationsstrukturen (på anstalten Härnösand)  
 
Här nedan kommer några frågor angående organisationsstrukturen på anstalten Härnösand. 
Sätt en ring runt det svarsalternativ som passar Dig bäst.  
 
 
De två sista frågorna är öppna frågor där Du själv får reflektera över din 
arbetstillfredsställelse. 

 
1. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands organisation är hierarkisk (dvs. 

strikt rangordnad)? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 

 

1. Ange ditt kön 
Man   Kvinna 
 

  

 

  
 
2. Ålder 
 -30 år 31-40 41-50 51-60 60+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Var arbetar du? 

Avdelning Avdelning 
A-C D 
 

 

 

 
 
4. Antal anställningsår i organisationen  

-2 3-10 11-20 +20 
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2. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands organisation är styrd av formella 
regler (t.ex. föreskrifter, förordningar etc)?  

 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  
 

3. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands organisation är stabil, dvs. 
svårföränderlig eller förändras lite över tid? 

 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  
 

4. I vilken grad skulle du säga att arbetsdelningen är tydlig på anstalten Härnösands? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  

 
5. I vilken grad skulle du säga att det finns tydliga och formaliserade ansvarsområden 

(vilka bestäms av lagar och regler) på anstalten Härnösands? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  

 
6. I vilken grad skulle du säga att sakfrågor behandlas skriftligt utifrån nedskrivna regler 

och instruktioner? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  
 
7. I vilken grad skulle du säga att tjänsteutövningen föregås av specifik utbildning för 

området? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  
 
8. I vilken grad skulle du säga att avancemang i organisationen bygger på anciennitet 

(dvs. att man har företräde till en befordran utifrån fler antal tjänsteår)? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  

 
9. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands ledning försöker främja det 

psykosociala klimatet (dvs. få personalen att må bra t.ex. genom att skapa goda 
relationer mellan medarbetarna och medarbetarna-ledningen)? 

 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte  
 
 

10.  Hur skulle du på annat sätt beskriva kriminalvårdens organisationsstruktur?  
……………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………
…… 

 
 
 
11. Hur skulle du säga att kriminalvårdens organisationsstruktur påverkar din 

arbetssituation och din arbetstillfredsställelse? Anser du att den rådande 
organisationsstrukturen påverkar dig negativt/positiv. Du kan t.ex. skriva om 
beslutsgång, delaktighet, möjlighet till eget ansvar/inflytande, befogenheter, relationen 
till chefer och medarbetare, arbetets variation och meningsfullhet etc. och hur detta 
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påverkar din arbetstillfredsställelse. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Om Du är villig att eventuellt svara på några följdfrågor, skriv Ditt namn och föredraget 
kontaktsätt här nedan. Om Du ställer upp på detta kommer Du fortfarande vara anonym i den 
slutliga uppsatsen. 
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Del 2: Ledarstilar och relationen kriminalvårdsinspektör vs. vårdare, och  dess 
påverkan på Din arbetstillfredsställelse 
 
Här nedan kommer några frågor angående ledarstilar och relationen kriminalvårdsinspektör 
vs. vårdare på anstalten Härnösand. Sätt ett kryss i rutan eller en ring runt det svarsalternativ 
som passar Dig bäst.  
 
1. Hur skulle Du beskriva din kvinsp? (flera svarsalternativ är möjliga) 
 
Beskrivning Jag håller 

med! 
Auktoritär  
Svag  
Tydlig  
Vägledare  
”En i gruppen”  
Inkompetent  
Ser helhetsbilden  
Detaljinriktad  
Handlingskraftig  
Kompetent  
Analytisk  
Uppriktig  
Rättvis  
Falsk  
Motiverande  
Nonchalant  
Emotionell  
Rationell  
Samarbetsinriktad  
Uppgiftsinriktad  
Aggressiv  
Har ”Låt gå”-mentalitet  
”Lik-i-lasten” (dökött i organisationen)  
 
(Om ingen av ovanstående beskrivningar passar skriv gärna in själv hur Du skulle beskriva 
Din chef) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. I vilken grad känner du förtroende för din kvinsp? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög    Vet inte 
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3. I vilken grad känner du att kvinspen känner förtroende för det arbete du utför? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 
 
4. I vilken grad upplever du att du fått uppmärksamhet/uppskattning av din kvinsp? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 
 
5. I vilken grad upplever du att din kvinsp uppmanar personalen att ta eget ansvar? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 
 
6. Hur angelägen känner du att din kvinsp är om din delaktighet i verksamheten? 
 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket Vet inte 
 
7. I vilken grad uppmanar din kvinsp personalen att följa order/riktlinjer uppifrån? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 
 
8. I vilken grad kan du fritt uttrycka dina åsikter kring din arbetssituation på  
 arbetsplatsträffar? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 
 
9. I vilken grad upplever du att det förekommer konflikter mellan dig och din kvinsp? 
 Inte alls Liten Ganska hög Mycket hög  Vet inte 
 
10. I vilken grad känner du att ditt förhållande till din kvinsp påverkar din arbetssituation  
 negativt? 
 Inte alls Liten Ganska mycket Väldig mycket Vet inte 
 
 
11. Hur skulle du själv beskriva att du upplever kontakten mellan dig och din kvinsp? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Del 3: Arbetstillfredsställelse 
 

1. Hur trivs du på jobbet? (I vilken grad känner du arbetstillfredsställelse?)  
 Ej nöjd Lite nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd  Vet ej! 

 
2. Hur trivs du med dina medarbetare?  

 Ej nöjd Lite nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd  Vet ej! 
 

3. I vilken grad känner du att ditt arbete är meningsfullt för andra människor inom den 
organisation du arbetar i? 

 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
 
4. I vilken grad har du möjligheter att påverka din egen arbetssituation? 

 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
 

5. I vilken grad har du möjligheter att bestämma hur arbetsuppgiften ska göras? 
 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 

 
6. I vilken grad känner du att du blir väldigt styrd av regler i ditt arbete? 

 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
 
7. I vilken grad känner du dig engagerad i dina arbetsuppgifter? 

 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
  

8. I vilken grad känner du att din kompetens (utbildning och yrkeserfarenhet) kommer 
till användning i ditt arbete? 

 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
 

9. I vilken grad känner du att du på din arbetsplats ges det möjlighet att vidareutveckla 
dig själv som individ? 

 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
 
10. I vilken grad känner du att ditt arbete begränsas till att bli en mindre del av en större 

verksamhet?  
 Inte alls Lite Ganska mycket Mycket  Vet ej! 
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Del 4: Framtiden 
 

Vad skulle Du vilja ändra på gällande organisationsstrukturen på kriminalvården/anstalten 
Härnösand? Du kan bland annat nämna aspekter såsom organisationens uppgifter och mål, 
styrning, frihet, egen kontroll och ansvar, beslutsgång, delaktighet, möjlighet till eget 
ansvar/inflytande, befogenheter, relationen till chefer och medarbetare, arbetets variation och 
meningsfullhet, personlig utvecklingsmöjligheter, avancemangsmöjligheter etc. Du kan även 
välja att diskutera andra aspekter. 
  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vad skulle Du vilja ändra på gällande Din kvinsp (personen och yrkesrollen)? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vad skulle Du vilja ändra på gällande relationen mellan Dig (vårdare)/kvinspen? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Övriga kommentarer etc. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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 Appendix 4 

Sammanställning av de slutna svarsalternativen i 
vårdarenkäten 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Del 1: Angående organisationsstrukturen (på anstalten Härnösand)  
 
 

 
1. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands organisation är hierarkisk (dvs. 

strikt rangordnad)? 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands organisation är styrd av formella 

regler (t.ex. föreskrifter, förordningar etc.)?  
 
 
 
 
 

 
 
 

3. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands organisation är stabil, dvs. 
svårföränderlig eller förändras lite över tid? 

 
 
 
 

 
 

 
4. I vilken grad skulle du säga att arbetsdelningen är tydlig på anstalten Härnösands? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. I vilken grad skulle du säga att det finns tydliga och formaliserade ansvarsområden 
(vilka bestäms av lagar och regler) på anstalten Härnösands? 
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6. I vilken grad skulle du säga att sakfrågor behandlas skriftligt utifrån nedskrivna regler 
och instruktioner? 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
7. I vilken grad skulle du säga att tjänsteutövningen föregås av specifik utbildning för 

området? 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. I vilken grad skulle du säga att avancemang i organisationen bygger på anciennitet 

(dvs. att man har företräde till en befordran utifrån fler antal tjänsteår och därigenom 
förväntas ha rätt kunskaper och erfarenhet)? 

   
   

 
 
 
 
 

 
 
 
9. I vilken grad skulle du säga att anstalten Härnösands ledning försöker främja det 

psykosociala klimatet (dvs. få personalen att må bra t.ex. genom att skapa goda 
relationer mellan medarbetarna och medarbetarna-ledningen)? 
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Del 2: Ledarstilar och relationen kriminalvårdsinspektör vs. vårdare, och  dess 
påverkan på Din arbetstillfredsställelse 
 
Här nedan kommer några frågor angående ledarstilar och relationen kriminalvårdsinspektör 
vs. vårdare på anstalten Härnösand. Sätt ett kryss i rutan eller en ring runt det svarsalternativ 
som passar Dig bäst.  
 
1. Hur skulle Du beskriva din kvinsp? (flera svarsalternativ är möjliga) 
 
Beskrivning Jag håller 

med! 
Auktoritär 7 
Svag 7 
Tydlig 4 
Vägledare  
”En i gruppen” 6 
Inkompetent 5 
Ser helhetsbilden 4 
Detaljinriktad 2 
Handlingskraftig 1 
Kompetent 6 
Analytisk 5 
Uppriktig 4 
Rättvis  
Falsk 5 
Motiverande 3 
Nonchalant 6 
Emotionell 6 
Rationell 1 
Samarbetsinriktad 3 
Uppgiftsinriktad 3 
Aggressiv  
Har ”Låt gå”-mentalitet 13 
”Lik-i-lasten” (dökött i organisationen) 8 
 
 
 
2. I vilken grad känner du förtroende för din kvinsp? 
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3. I vilken grad känner du att kvinspen känner förtroende för det arbete du utför? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I vilken grad upplever du att du fått uppmärksamhet/uppskattning av din kvinsp? 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. I vilken grad upplever du att din kvinsp uppmanar personalen att ta eget ansvar? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
6. Hur angelägen känner du att din kvinsp är om din delaktighet i verksamheten? 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
7. I vilken grad uppmanar din kvinsp personalen att följa order/riktlinjer uppifrån? 
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8. I vilken grad kan du fritt uttrycka dina åsikter kring din arbetssituation på  
 arbetsplatsträffar? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9. I vilken grad upplever du att det förekommer konflikter mellan dig och din kvinsp? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. I vilken grad känner du att ditt förhållande till din kvinsp påverkar din arbetssituation  
 negativt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 3: Arbetstillfredsställelse 
 

1. Hur trivs du på jobbet? (I vilken grad känner du arbetstillfredsställelse?)  
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2. Hur trivs du med dina medarbetare?  
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3. I vilken grad känner du att ditt arbete är meningsfullt för andra människor inom den 

organisation du arbetar i? 
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4. I vilken grad har du möjligheter att påverka din egen arbetssituation? 
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5. I vilken grad har du möjligheter att bestämma hur arbetsuppgiften ska göras? 
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6. I vilken grad känner du att du blir väldigt styrd av regler i ditt arbete? 
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7. I vilken grad känner du dig engagerad i dina arbetsuppgifter? 
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8. I vilken grad känner du att din kompetens (utbildning och yrkeserfarenhet) kommer 
till användning i ditt arbete? 
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9. I vilken grad känner du att du på din arbetsplats ges det möjlighet att vidareutveckla 

dig själv som individ? 
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10. I vilken grad känner du att ditt arbete begränsas till att bli en mindre del av en större 

verksamhet?  
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