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Abstract 
Very little or any of the research within social language about different cultures of silence has been 
devoted to the norms of silence which exists within the speaking community of prison and which is 
shared by both inmates and staff. The purpose with the essay has therefore been to, from earlier research, 
investigate what the norms of silence in prison are, how these affect inmates and staff in their attitude 
toward each other and the communication between them, and if there are similarities in the norms of 
silence between the two groups and how these are expressed, regulated and applied within the speaking 
community compared with other cultures of silence. The essay takes it point of departure within theory of 
social language and how one uses the sound of language, words and turns in a correct way according to 
the norms and attitudes that exist within a speaking community and focus foremost around the culture of 
silence and its norms for silence and secrecy that exist within the speaking community which is shared by 
both inmates and staff in prison. The empiric collection has been done through qualitative method in 
combination with introspection, participation observation and interviews plus questionnaires which later 
have been interpreted and compared with earlier research. Four respondents, all of them staffs who have 
been or are active within the Swedish correctional system and have possessed varying posts, were 
interviewed or had to answer questionnaires which aimed to make the respondents to think about and to 
confirm the existence of a culture of silence. The result of the essay showed that staff, like inmates, have 
norms for silence and that staff in meeting with inmates shows varying degrees of attitudes, dependent if 
there’s about a closed respective an open ward, so that the verbal communication is affected by an 
informal attitude towards the inmates which is more accepted in open than compared with closed wards 
within the group of staff because the level of security is higher. Through the investigation of which norms 
of silence there are within the group of staff, generally, and how these are expressed and regulated within 
the speaking community through highlighting experiences and attitudes to better understand and explain 
the meaning of silence in different circumstances, and to compare the results in the essay with earlier 
science in order to bring forward similarities and differences in silence among inmates and staff with 
other cultures of silence, the essay has showed that there’s a culture of silence with norms of silence not 
only within prison, i.e. among inmates and staff, but within all speaking communities, which affect the 
communication with other groups or cultures negative, and that the formation of attitudes, i.e. negative 
social representation of others, and appliance and maintenance of the culture of silence is dependent on 
informal leaders which has a high status within the group. 
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1 Introduktion 
 
I en enspråkig vardag tänker vi sällan på hur vi uttrycker oss utan fokuserar istället på 
innehållet i vad som sägs och godtar språkliga fenomen utan att problematisera dem, det 
är således först när vi märker att någon avviker från det normala som vi börjar göra 
språkliga iakttagelser, men det är det normala som är intressant att studera i 
språksociologiska studier, som t.ex. i vilka sammanhang man bör tala eller tiga 
(Einarsson, 2009:113). 
 
Språksociologi handlar, för att definiera begreppet, bland annat om att beskriva olika 
sätt att uttrycka sig talmässigt i en viss talgemenskap, men även att tolka vilken 
betydelse talbeteendena har för medlemmarna inom den talgemenskap som undersöks 
(Einarsson, 2009:113). Det är således sambanden mellan allmänna sociokulturella 
fenomen och kommunikation som undersöks inom språksociologin och fokus ligger på 
återkommande språkhändelser, dess beståndsdelar samt kopplingen mellan dessa och 
det omgivande samhället (Einarsson, 2009:113–114). Inom språksociologin är man 
även intresserad av attityder till olika beteenden och därför studeras uttryck för de 
normer som finns inom en talgemenskap (Einarsson, 2009:113–114). 
 
Kort sagt handlar språksociologi och den här uppsatsen om hur människor använder 
språkets ljud, ord och vändningar på ett lämpligt sätt inom den egna 
talspråksgemenskapen, dvs. vett och etikett, som t.ex. när man bör tiga och tala, vem 
som bör göra det, om vad man får tala med vem, när, var och hur? (Einarsson, 
2009:114). Vet man hur man beter sig språkligt har man kommunikativ kompentens, 
vilket betyder att man är insatt i de normer och regler som gäller i en talgemenskap, och 
de flesta av oss har lärt att vissa samtalsämnen är olämpliga i särskilda kontexter och 
med somliga personer (Einarsson, 2009:114–115 o. 126–127). 
 
Vad avser normerna och reglerna för tystnad, dvs. när man bör tiga och tala, etc., så kan 
framförallt betydelsen av att tiga uppfattas olika för olika människor, även om de delar 
samma talgemenskap, avhängigt situationen (Einarsson, 2009:114–115). Det gamla 
talesättet ”Den som tiger samtycker” visar vidare att tystnad kan fylla samma funktion 
som ord, och ur ett kulturhistoriskt perspektiv har tystnad som talhandling tolkats olika 
beroende på sammanhanget (Einarsson, 2009:115–116 o. Byström, 2014:2). 
 
Historiskt förväntades t.ex. munkar under medeltiden allmänt vara vördnadsfullt tysta, 
men den strängaste tillämpningen av religiös tystnad hade trappistmunkarna, vars 
ordningsregler bestämde att tystnaden endast fick brytas i nödfall (Einarsson, 
2009:116). Överlag förväntades kvinnor, ungdomar och barn vara tysta, t.o.m. män 
råddes att vara tysta, men kravet på tystlåtenhet för dem var lägre än för kvinnor, 
ungdomar och barn; vad som ansågs centralt var att undvika att tala alltför mycket 
(Einarsson, 2009:116). 
 
De olika kraven på tystnad var inte fullständiga utan munkar bad böner och sjöng i 
körer medan kvinnor förväntades samspråka med kvinnor och barn samtidigt som barn 
förväntades tala med andra barn och kvinnor och barn förväntades besvara frågor från 
män och vuxna (Einarsson, 2009:116). Maktrelationer utgjorde ständigt fokus för 
tystnaden vilket exemplifieras av att hovmän förväntades vara respektfullt tysta och 
endast svara på tilltal i närheten av fursten, liksom furstarna använde tystnad som 
strategi för att verka vördnadsbjudande eller för att dölja sina avsikter, och således 
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kunde tystnad vara ett uttryck för både underdånighet och överlägsenhet (Einarsson, 
2009:116). 
 
De olika normerna för tystnad, dvs. när man bör tiga och tala, vem som bör göra det, om 
vad man får tala med vem, när, var och hur, växlade naturligtvis i olika situationer och 
områden, och som exempel kan nämnas att måltider i England brukades intas under 
tystnad [möjligtvis som respekt för maten och värden, förf. anm., T.B.] medan detta inte 
var lika vanligt i Italien, vilket än idag kan relateras till att framför allt barn [i vissa 
kretsar, förf. anm., T.B.] bör låta ”maten tysta mun” och att vuxna framför allt bör 
konversera och se till att alla vid bordet får delta i samtalet (Einarsson, 2009:116–117). 
 
Man kan alltså slå fast att normerna för tystnad kan skilja sig åt geografiskt, både 
historiskt och i vår samtid, och medan engelsmän allmänt ansågs vara ovanligt tysta 
under tidigmodern tid [av såväl utlänningar som av sig själv, förf. anm., T.B.] så ansågs 
fransmännen ha en förkärlek för att prata – även när det inte fanns något att säga! 
(Einarsson, 2009:117). Nämnas kan förövrigt att den franska medelklassen idag 
maximalt tål tre sekunders tystnad vid bordskonversationen innan deltagarna börjar 
skruva på sig och frenetiskt söker efter samtalsämnen medan toleransen för tystnad ökar 
längre norrut i Europa, särskilt i Norrland och Finland, där toleransen för tystnad är 
riktigt stor och går i linje med föreställningen om den tyste, manlige norrlänningen och 
finländaren, och ett råd en rikssvensk brukar få är att tala långsammare och mindre eller 
att ”… börja med att hålla käften” (Einarsson, 2009:117). 
 
Vad som uppfattas som god tystlåtenhet eller talförhet skiljer sig förstås åt mellan olika 
talgemenskaper, t.ex. så stipulerar normerna för tigande inom den organiserade 
brottsligheten, dvs. den Sicilianska maffian, vilken allmänt sett brukar utgöra 
sinnebilden för tystnadskulturen i den undre världen i film och litteratur, alla former av 
angiveri som en kardinalsynd (Cerami, 2009:1-2 o. Byström, 2014:2). Det är 
följaktligen inte att mörda en annan människa, utan att avslöja hemlig information, som 
skiljer oss människor från vilda djur inom den sicilianska kulturen, och att vara en 
förrädare, svikare, pladdermaja, kanariefågel, avslöjare, informatör, tjallare, angivare, 
kappvändare, visselblåsare, etc. är den exakta motsatsen till vad det innebär att vara en 
s.k. ”ärans man” och som svurit att upprätthålla Omertà [ordet kan översättas till tystnad 
på svenska, min anm., T.B.], dvs. tystnadskodexen inom den sicilianska maffian 
(Cerami, 2009:2 o. Byström, 2014:3). 
 
De talspråkliga normerna för tigande, oavsett om de är skrivna, oskrivna, talade eller 
outtalade, som ingår i den sicilianska maffians kommunikationskoder utövar inflytande 
på såväl enskilda som institutioner, något som bl.a. tar sig uttryck i att de invånare och 
affärsinnehavare som betalar sin beskyddaravgift och låter bli att nämna namn till 
polisen, eller på annat sätt avstår från att vidta några åtgärder mot maffian, lämnas ifred, 
vilket medför att den sicilianska maffians normer och traditioner nästlar sig in i och 
dominerar det sociala uppförandet hos lokalbefolkningen (Cerami, 2009:1 o. Byström, 
2014:2). 
 
En invigd medlem avkrävs å andra sidan att medvetet följa den sicilianska maffians 
tystnadskodex Omertà, dvs. att aldrig avslöja information om verksamheten utanför 
kretsen av invigda, eftersom det ligger i organisationens intresse att information om 
verksamheten hålls hemlig; således innebär tystnad lojalitet med kriminella 
organisationer, dvs. eftergivenhet till deras system, vilket resulterar i ökat inflytande för 
maffian (Cerami, 2009:1-2 o. Byström, 2014:3). 
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Men tystnad avser, som nämnts ovan, endast avsaknaden av verbal kommunikation – 
inte annan kommunikation – och av det skälet har medlemmar inom maffian utvecklat 
en kommunikationskod, dvs. en kod inom koden, där handlingar, ögonkontakt och 
gester uttrycker något istället för ord (Cerami, 2009:2 o. Byström, 2014:3). Normerna 
för tigande inom maffian, dvs. Omertà, tillåter följaktligen ett särskilt bruk av ord och 
dess innebörder där t.ex. kryptiska tecken, anspelningar och metaforer utgör ett sätt att 
kommunicera (Cerami, 2009:3 o. Byström, 2014:3). 
 
Normer för tigande återfinns, som jag redovisat ovan, dock inte enbart i den undre 
världen, utan dessa existerar också i olika former i samhället i övrigt, och tidigt 
utvecklar exempelvis unga män en slags hederskultur med normer som stipulerar att 
man ska hålla tyst och inte säga något, även om det man bevittnar anses strida mot vad 
som anses riktigt, t.ex. brottsliga handlingar, med konsekvensen att den som vågar 
ifrågasätta eller bryter mot normerna för tystnad riskerar utfrysning ur gruppen eller att 
bli utsatt för trakasserier, övergrepp och våld (Larsson & Perez, 2012:14 o. Byström, 
2014:3). 
 
Dessa normer för tigande, dvs. tystnadskultur, återfinns även inom svensk polis och 
påminner mycket om tystnadskulturen i den undre världen och hos unga män, där 
arbetsmiljön präglas av en maskulin humor och en särskild jargong som stärker 
sammanhållningen, vilket bl.a. medför att enskilda poliser kan ha svårt att framföra 
åsikter som strider mot den kollektiva uppfattningen och man förväntas tiga eller vittna 
falskt i syfte att skydda de kollegor som begår övergrepp samt riskerar utfrysning om 
man ifrågasätter en kollegas beteenden eller på annat sätt bryter mot kårandan (Nordin 
& Zetterström, 2006:13–18 o. Byström, 2014:3). 
 
En tystnadskultur liknande den som finns i den undre världen och inom polisen, vilken 
lika gärna kan benämna som ett slags hederskodex, återfinns även bland intagna i 
fängelse och manifesteras genom ett antal oskrivna regler, dvs. normer, för vad man får 
och inte får säga till kriminalvårdspersonal, men parallellt med de intagnas normer för 
tigande visar forskning att det förmodligen existerar en tystnadskultur, alt. kåranda, 
inom gruppen av kriminalvårdspersonal och som påverkar dem i deras arbete 
(Andersson, 2012:19–24 o. Byström, 2013:29–32). 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är tudelat: a) att undersöka vilka normer och regler för tigande 
som finns inom gruppen av kriminalvårdspersonal, allmänt sett, och hur dessa tar sig 
uttryck och regleras inom talgemenskapen genom att tydliggöra erfarenheter och 
attityder för att bättre kunna förstå och förklara innebörden av tystnad i olika 
sammanhang; b) att komparera resultaten i studien med tidigare forskning för att på så 
vis kunna lyfta fram såväl likheter som olikheter i attityder till tigande hos intagna och 
kriminalvårdspersonal med andra tystnadskulturer. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Eftersom studien har som syfte att undersöka och jämföra normerna för tigande inom 
gruppen kriminalvårdare med gruppen intagna, vilka uttrycks genom ett antal oskrivna 
regler om vad man får och inte får säga, med tidigare forskning för att finna likheter och 
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skillnader för hur dessa tar sig uttryck och regleras för att bättre förstå och förklara 
innebörden av tystnad i olika sammanhang, har jag brutit ned analysen enligt följande 
frågeställningar: 
 

• Finns det en kåranda och en tystnadskultur inom Kriminalvården, och vilka 
är i så fall normerna för tigande inom gruppen av kriminalvårdspersonal? 

• Hur upplever kriminalvårdspersonal att attityder och normer för tigande 
inom kårandan påverkar dem i deras kommunikation inom den egna gruppen 
och med intagna? 

• Föreligger det några likheter eller skillnader mellan normerna för tigande 
inom gruppen av kriminalvårdspersonal med de intagnas normer för tigande 
och andra tystnadskulturer? 

 

1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen begränsar sig till att dels omfatta talgemenskapen på kriminalvårdsanstalten 
Kumla, dvs. kriminalvårdspersonals erfarenheter av sitt arbete på anstalten och 
varierande avdelningar med olika nivåer av säkerhet, och dels kriminalvårdspersonals 
erfarenheter i chefsposition inom Kriminalvården och på olika anstalter och häkten. 
Intervjuer är gjorda med två kriminalvårdare med lägre befattning inom 
kriminalvårdsmyndigheten Kumla och enkäter har besvarats av två pensionerade 
kriminalvårdare som innehaft chefspositioner inom Kriminalvården. 
 
Samtliga respondenter har arbetat varierande tid inom Kriminalvården och innehaft 
varierande befattningar. Sammanlagt är det fyra individer och deras subjektiva 
erfarenheter av hur det är att dels vara en del av den varierande talgemenskapen som 
existerar på kriminalvårdsanstalten Kumla och dess avdelningar med olika säkerhet och 
inom Kriminalvården i övrigt, både i ett underifrån- och ovanifrånperspektiv, i syfte att 
försöka beskriva en föreställning om de normer för tigande som existerar inom gruppen 
av kriminalvårdspersonal. 
 
Datamaterialet består av intervjuer och enkäter för kriminalvårdspersonal och urvalet 
har skett genom bekvämlighetsurval och kontakterna har tagits genom förfrågningar 
telefonledes och korrespondens. Anledningen till att jag har valt att begränsa antalet 
respondenter har främst sin orsak i att förutsättningarna för en mer omfattande studie 
med fler respondenter är begränsade, det har helt enkelt inte funnits tid och 
förutsättningar för detta, och sedan är studien en s.k. C-uppsats som till sin omfattning 
är naturligt avgränsad, men det är min förhoppning att någon i framtiden har för avsikt 
att ytterligare fördjupa sig i normerna för tigande i den talgemenskap som delas av 
intagna och kriminalvårdspersonal i fängelse och då kan empirin i denna studie tjäna 
som en utgångspunkt. 
 
Tidigare forskning avseende olika tystnadskulturer ingår även i datamaterialet, liksom i 
analysen av respondenternas subjektiva upplevelser, och således är det inte enbart 
intervjuer och enkäter som ligger till grund för datamaterialet utan även tidigare 
forskning och egna erfarenheter och reflektioner. 
 

2 Teori och tidigare forskning 
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2.1 Teori 
 
Makt är enligt Jan Einarsson (2009:11) ett centralt begrepp inom språksociologin som 
allmänt innebär en persons, en grupps eller en institutions möjlighet att påverka andra – 
även om dessa inte samtycker till det – och en sådan makt kan många gånger vara synlig 
men allt som oftast en dold kraft. Vad Einarsson (2009:11) menar med synlig makt och 
dold kraft är att skillnaden mellan att härska och manipulera innebär att den härskande 
maktutövningen är tydligt märkbar medan den manipulativa maktutövningen är så dold 
att de som är föremål för den samtycker till att behärskas utan att vara medvetna om 
vare sig behärskandet eller samtyckande. 
 
Inslag av ovan beskrivna maktformer finns enligt Einarsson (2009:11–12) i större eller 
mindre utsträckning i de flesta språksociologiska sammanhang, och det är 
språksociologins centrala och övergripande uppgift att synliggöra och diskutera 
sambandet mellan språklig och samhällelig makt. Einarsson (2009:11) menar att 
beskrivningen av ordet makt möjligtvis, av vissa, kan uppfattas som något oönskat, men 
att det inte behöver vara på det viset, eftersom ett demokratiskt samhälle inte fungerar 
utan makthavare som valts av medborgarna, utan problemet är att det kanske finns makt 
som inte används till det som uppfattas som gott utan till det som uppfattas som ont. 
 
Den här paradoxen förklarar Einarsson (2009:11) med att ordet makt ursprungligen 
betyder förmåga, vilket är mindre värdeladdat, och då med innebörden att en människa 
kan mäkta något, dvs. ha förmågan att klara av något, som t.ex. att hon har språket i sin 
makt och behärskar det och därigenom eventuellt utövar samhällelig eller privat makt 
över andra – både på gott och ont. Då är det så, menar Einarsson (2009:11), eftersom 
språkanvändning i sig kan vara en makt, dvs. ett (be)härskande, att det också finns en 
icke-makt, t.o.m. en vanmakt, i att inte behärska ett språk i särskilda sammanhang. 
 
Att studera språk ur ett sådant sammanhang, dvs. språksociologiskt, har alltså, vilket 
redan nämnts ovan, enligt Einarsson (2009:15) som syfte att belysa sociala förhållanden 
med utgångspunkt i språkliga beteenden medan sociolingvistik har som utgångspunkt 
att förklara språkliga fenomen i samhälleliga, sociala faktorer. Skillnaden mellan 
sociolingvistik och språksociologi kan enligt Einarsson (2009:16) jämföras med 
skillnaden mellan mikro- och makroperspektiv, vilka representerar två olika 
forskningsinriktningar, där mikroperspektivet undersöker hur språkliga skillnader 
förhåller sig till samhällsklass, kön, etnicitet och ålder medan makroperspektivet 
undersöker vad samhällen gör med sina språk; således vilka attityder som finns till olika 
skillnader, när dessa används, hur de växlar, hur de påverkar varandra, hur de bevaras 
och slutligen hur de försvinner. 
 
Skillnaden mellan de båda perspektiven är enligt Einarsson (2009:16) att lingvister 
oftast använder sig av mikroperspektivet medan sociologer och socialpsykologer 
normalt använder sig av makroperspektivet, men att bägge perspektiven är nödvändiga 
för en god förståelse av språket som socialt fenomen. Einarsson (2009:16) menar dock 
att de båda perspektiven, dvs. sociolingvistik och språksociologi, används synonymt, 
oberoende om man lägger tyngdpunkten på det språkliga eller det samhälleliga, mikro- 
eller makroperspektivet, vilket antyder att skillnaden mellan de båda perspektiven är 
försumbar. 
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Ser man till hur språksociologer arbetar, så menar Einarsson (2009:18) att de ofta 
arbetar kontrastivt och såväl synkroniskt som diakroniskt, något som speglar det 
tvärvetenskapliga inslaget i språksociologin och kan beskrivas med att språkvetare 
försöker förstå språkets uppbyggnad med hjälp av enheter som exempelvis 
betydelseskiljande språkljud, dvs. fonem, betydelsebärande enheter, dvs. morfem, 
fraser, satser, meningar, o.s.v. och beskriva hur språkets struktur används, förändras och 
tolkas i tid och rum medan samhällsvetare, främst sociologer, försöker förstå samhällets 
uppbyggnad med hjälp av begrepp som exempelvis makt, klass, kön, etnicitet, status, 
anpassning, självbild, etc. 
 
Språksociologin försöker enligt Einarsson (2009:18) att förena de olika betraktelsesätten 
och studera sambanden, och det går att urskilja åtminstone tre olika sorters samband 
mellan språk och samhälle: 
 
1) Samhällstrukturen påverkar eller kanske t.o.m. bestämmer det språkliga beteendet 

(Einarsson 2009:18). Enligt Einarsson (2009:18) har olika människor olika 
språkliga varieteter beroende på t.ex. regional, social, könslig och etnisk 
tillhörighet. De använder, menar Einarsson (2009:18), t.ex. olika ord och har olika 
normer för hur man beter sig i samtal. 

 
2) Det motsatta förhållandet råder, d.v.s. det språkliga beteendet påverkar eller 

kanske t.o.m. bestämmer samhällsstrukturen (Einarsson 2009:19). Den som har 
ordets makt kan enligt Einarsson (2009:19) med retoriska medel påverka 
samhället, den som saknar ordets makt saknar möjlighet att påverka samhället 
annat än icke-verbalt, t.ex. genom pengar, våld eller med en stum ”röst” i 
demokratiska val. 

 
3) Båda förhållandena råder på så sätt att språk och samhälle påverkar varandra 

(Einarsson 2009:19). Språk är en stor del av ett samhälle enligt Einarsson 
(2009:19) och språkliga företeelser är en särskild sorts sociala företeelser, och 
sociala företeelser är i stor utsträckning språkliga. 

 
Men enligt Einarsson (2009:19) räcker det inte med att enbart konstatera att språk och 
samhälle hör ihop, utan man måste även fråga sig hur sambanden mellan språk och 
sociala faktorer ser ut, hur de uppstår och vilka följder de får i olika sammanhang. 
Således är ett viktigt inslag inom språksociologin enligt Einarsson (2009:19) att försöka 
öka medvetenheten om hur språk bidrar till att vissa grupper och individer får möjlighet 
att dominera över andra i stort och smått, eftersom en medvetenhet om detta är ett första 
steg mot emancipation. 
 
Just i det avseendet utgör taletnografi enligt Einarsson (2009:113) ett viktigt inslag i 
språksociologin, eftersom man oftast genom fältarbeten försöker beskriva en viss 
folkgrupps sätt att leva, möjligen i jämförelse med andra grupper, och går då ut på att 
tolka och beskriva vilken betydelse skillnaderna har för medlemmarna i en viss 
talgemenskap. Det kan, menar Einarsson (2009:113), röra sig om tvärkulturella 
missförstånd och missbedömningar som grundar sig i etnocentricitet, dvs. att man tror 
att den egna gruppens normer även gäller för andra och använder dessa som 
utgångspunkt när man bedömer människor ur andra grupper, men taletnografi handlar 
inte enbart om tal utan omfattar även skrift, kroppsspråk och nya IT-baserade medier. 
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Vid taletnografiska studier är det enligt Einarsson (2009:113–114) viktigt att definiera 
vilken talgemenskap som undersöks, liksom vilka samband som finns mellan allmänna 
sociokulturella fenomen och kommunikation, och att tidigt i arbetet med beskrivning 
och analys identifiera återkommande språkhändelser, deras beståndsdelar och hur 
sambandet mellan dem och det omgivande samhällets ser ut. Attityder till olika 
beteenden och uttryck för de normer som finns i talgemenskapen studeras enligt 
Einarsson (2009:114) också, och en taletnografisk studie kan anses korrekt om den med 
hjälp av beskrivningen bidrar till förståelse hur man kommunicerar i en viss situation i 
den beskrivna gruppen. 
 
Enligt Einarsson (2009:114) genomförs numera inte taletnografiska studier i exotiska 
kulturer utan i kulturer som forskarna själva är bekanta med, där de kan använda sig 
själva som informationskällor, och strategin blir i så fall att skaffa sig distans till det 
hemtama och problematisera det som tas för givet i vardagen och som inte märks. 
Einarsson (2009:113) menar att vi i en enspråkig vardag normalt inte tänker särskilt 
mycket på hur vi uttrycker oss, eftersom vi koncentrerar oss på innehållet i det som sägs 
och accepterar språkliga fenomen utan att problematisera dem. Det är enligt Einarsson 
(2009:113) först när någon avviker från det normala som vi gör språkliga iakttagelser, 
vi lägger med andra ord inte märke till det normala, men det är just det som forskare i 
taletnografiska studier vill studera; som t.ex. när man bör tiga eller tala i olika 
sammanhang. 
 
Vad avser hur man använder språkets ljud, ord och vändningar på ett korrekt sätt enligt 
de normer och attityder som finns inom en talgemenskap, exempelvis tigandets kultur 
och dess normer för tystnad och tystlåtenhet, så handlar det enligt Einarsson (2009:114) 
om vett och etikett; alltså när man bör tiga och tala, vem som bör göra det, om vad man 
får tala och med vem, när, var och hur. Vet man hur man beter sig språkligt i dessa 
avseenden har man, menar Einarsson (2009:114–115 o. 126-127), kommunikativ 
kompetens, vilket innebär att man är insatt i de normer och regler som gäller i en 
talgemenskap, och de flesta av oss har lärt att vissa samtalsämnen är opassande i 
särskilda kontexter och med somliga personer, men kommunikativ kompetens är något 
helt annat än lingvistisk kompetens som innebär att man har lagrat språkliga regler och 
ett mentalt ordförråd i sitt språkminne för att kunna använda detta i den språkliga 
kommunikationen.1 
 

2.2 Tidigare forskning 
 
I ett tidigare kommunikations- och taletnografiskt miniprojekt i kursen Svenska språket 
(31-60 hp) vid högskolan i Gävle under höstterminen 2013 och sedermera en 
språksociologisk studie i samma kurs under vårterminen 2014 undersökte jag normerna 

                                                 
1 Einarsson (2009:114 o. 126-127) har, vad avser den kommunikativa kompetensen och att vissa 
samtalsämnen anses opassande att ta upp, exemplifierat inkomst, kärleksliv, sjukdomar, att skaffa barn, 
döden, m.fl., eftersom vissa kan känna sig sårade eller generade, etc., vilket enligt min mening är en 
deprecisering. Orsakerna till att det kan anses opassande att prata om vissa saker i särskilda sammanhang 
och med somliga personer är mer omfattande än Einarssons exempel, som jag därför av goda skäl 
utelämnat, då det även kan avse sådant, t.ex. information om andras eller den egna gruppens aktiviteter, 
som skadar den eller de som berörs om det kommer till andras eller allmän kännedom. Det är således inte 
enbart av konventionsskäl, alltså social vett och etikett, som man bör undvika att prata om vissa saker i 
särskilda sammahang och med somliga personer, utan också, i vissa sammanhang, för att det skadar 
enskilda individer eller en grupp av individer, vilket ger en bättre förståelse för grunden till tigandets 
kultur och dess normer för tystnad och tystlåtenhet. 
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för tigande i fängelse, vilka dels bekräftade att det fanns normer för tigande hos intagna 
och hur dessa upprätthölls i deras möten med kriminalvårdspersonal och dels visade på 
att gruppen av kriminalvårdspersonal också hade normer för tigande (Byström, 2013:5-
6 o. Byström, 2014:29–32). 
 
Den inledande kommunikations- och taletnografiska studien höstterminen 2013, 
Kommunikations- och taletnografi – Tigande, uppfyllde dock inte de vetenskapliga 
villkoren för en uppsats, eftersom tidigare forskning saknades och för att teorin ansågs 
svag, något som medförde att några säkra och allmängiltiga slutsatser inte gick att 
fastställa utifrån empirin, men studien visade sig vara intressant ändå eftersom den på 
sätt och vis var nyskapande och för att den bekräftade förekomsten av språksociala 
normer för tigande i fängelse och vagt gav en uppfattning om hur dessa upprätthölls 
inom talgemenskapen samt gav uppslag till vidare forskning (Byström, 2013:5-6). 
 
Vid genomförande av den andra studien vårterminen 2014, See no evil, Hear no evil, 
Speak no evil, var således syftet tudelat, nämligen dels att, utifrån den tidigare 
genomförda kommunikations- och taletnografiska studien, upprepa den tidigare studien 
om normerna för tigande inom talgemenskapen i fängelse och sedan komparera 
resultaten med tidigare forskning, men också utveckla det teoretiska sammanhanget 
med avsikten att ge empirin en vetenskaplig grund så att de slutsatser som eventuellt 
drogs skulle vara både säkra och allmängiltiga, och dels undersöka och jämföra de 
normer som fanns för tigande i fängelse, dvs. hur dessa uttrycktes och reglerades inom 
talgemenskapen, genom att förklara innebörden av tystnad hos gruppen av intagna och i 
deras möte med kriminalvårdspersonal (Byström, 2014:4). 
 
Den genomförda studien visade att det fanns normer för tigande i fängelse hos intagna 
och att dessa gick att sammanfatta i tre informella språksociologiska regler: (1) det är 
inte tillåtet att ange varandra; (2) det är inte tillåtet att prata om medintagna i samtal 
med kriminalvårdspersonal; (3) det är inte tillåtet att klaga på en medintagen eller säga 
något som kan skada en medintagen inför eller till kriminalvårdspersonal (Byström, 
2014:29). 
 
Studien visade även att normerna för tigande medförde att en del intagna spelade en roll 
inför varandra och i kontakten med kriminalvårdspersonal med syftet att dels leva upp 
till de informella reglerna inom talgemenskapen hos de intagna, vilket var mer vanligt 
förekommande hos de yngre, mer karriärmedvetna intagna, och dels visa inför sina 
medintagna att man som intagen har förstått och accepterat de oskrivna normerna för 
tigande inom talgemenskapen (Byström, 2014:29–30). 
 
Likadant visade studien att intagna uppförde sig annorlunda enskilt i sällskap med 
kriminalvårdare än jämfört med när de vistades på sina respektive avdelningar 
tillsammans med andra intagna, och att kriminalvårdspersonal därför var tvungna att 
anpassa sitt talbeteende för att inte orsaka problem för de intagna när de var tillsammans 
med dessa på deras avdelningar (Byström, 2014:29). 
 
Vidare uppvisade resultaten av studien många överensstämmelser med annan forskning, 
bl.a. att de sociala villkoren präglades av en dold och hotfull miljö mellan de intagna där 
misshandel utgjorde en del av den informella kontrollen, och visade att intagna anpassar 
sig till de sociala villkoren i fängelse, dvs. att de spelar en roll i syfte att skydda eller 
anpassa sig till tystnadskulturen, vilket de facto medför att intagna som hamnar i 
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fängelse, både språkligt och umgängesmässigt, socialiseras in i en kriminell subkultur 
(Byström, 2014:29–32 o. Andersson, 2012:22–24). 
 
I studien framgår även att den kriminella subkulturen har en moral som hör till bilden av 
brottslingen, dvs. en form av arbetsmoral, och som går ut på att den egna rollen i 
gemenskapen anses pålitlig, vilket förklarar varför angivare är så pass utsatta, eftersom 
de utgör det största hotet mot den kriminella livsstilen, men även bakgrunden till 
normerna för tigande inom den talgemenskap mellan intagna och kriminalvårdspersonal 
som undersökts i studien (Byström, 2014:29–30 o. Ekeman, 2013:87). 
 
En annan intressant och viktig slutsats som framkom i studien var att normerna för 
tigande hos intagna gick att återfinna inom andra talgemenskaper, både kriminella och 
icke-kriminella, som t.ex. hos maffiamedlemmar, ungdomsbrottslingar [som ännu inte 
dömts till fängelse, min anm., T.B.], unga män, kriminalvårdare och poliser, vilket visar 
att det finns ett slags normer för tigande inom de flesta grupper eller talgemenskaper 
och som har till syfte att skydda obehöriga från insyn i verksamheten (Byström, 
2014:30–31; Larsson & Perez, 2012:14; Forkby & Liljeholm Hansson, 2011:165–166 o. 
Nordin & Zetterström, 2006:13–18; Cerami, 2009:1-5). 
 
Hypotesen styrkte vidare av att kriminalvårdspersonal i studien medgav att det fanns en 
kåranda, men att den var starkare förr, samtidigt som uppfattningen av kårandan inom 
gruppen av kriminalvårdspersonal hos de olika respondenterna var en aning splittrad, 
vilket förmodligen berodde på olika erfarenheter beroende på vilka anstalter respektive 
avdelningar, t.ex. isolerings- och högsäkerhetsavdelningar samt anstalter med hög eller 
låg säkerhetsklassning, så att den möjligtvis varierade i intensitet, respondenterna 
arbetat eller avtjänat tid inom (Byström, 2014:30–31). 
 
Till sist gav studien flera nya uppslag till fortsatt forskning, bl.a. föreslogs att man 
kunde undersöka normerna för tigande i fängelse ur ett genusperspektiv genom att 
observera hur de uttrycks, regleras och tillämpas på kvinnliga fängelser som exempelvis 
Hinseberg, för att lyfta fram skillnader alternativt likheter i normerna för tigande inom 
talgemenskapen mellan mans- och kvinnoanstalter, men föreslog även att det, med 
hänsyn till vad som framkommit om kriminalvårdspersonalens normer för tigande, dvs. 
kåranda, kunde vara intressant att djupare undersöka och jämföra denna med polisens 
kåranda och vilken betydelse en sådan kan ha i kontaken mellan intagna och 
kriminalvårdspersonal (Byström, 2014:32). 
 
Oliver Andersson (2012:1-2) har i en sociologisk studie, Intagen – En kvalitativ studie 
om effekterna av frihetsberövning för attityder och beteenden efter frigivning från 
anstalt, hos en förstagångsdömd och en återfallsförbrytare, tagit upp de normer som 
finns i fängelse genom att komparativt och kvalitativt undersöka skillnader och likheter 
i beteende och attityder hos individer som varit intagna i anstalt. 
 
I sin studie undersöker Andersson (2012:2-3) respondenternas gemensamma upplevelse 
av att ha suttit i fängelse med betoning på eventuella diskrepanser rörande individens 
beteende i och utanför anstalt under verkställigheten, vid permissioner och efter 
frigivning, med syftet att utifrån tillämpade teorier påvisa institutionaliseringseffekter 
och samtidigt öka förståelsen för fängelsedömdas påverkan av att ha varit intagna i 
fängelse. 
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Andersson (2012:3) frågar sig således hur beteenden och attityder har påverkats av 
frihetsberövningens effekter hos en förstagångs- och en återfallsförbrytare, och bryter 
ned sin frågeställning enligt följande: 1) Respondenternas syn på vad accepterat 
beteende och icke accepterat beteende utgör i de båda miljöerna; 2) Respondenternas 
attityder till sina medmänniskor och samhället i stort; 3) Hur respondenterna hanterar 
konflikter och aggressioner i de specifika miljöerna; 4) Om respondenten själv upplever 
en positiv eller negativ påverkan till följd av sin anstaltsvistelse. 
 
Resultaten i studien visar enligt Andersson (2012:19–23) att de sociala villkoren i 
anstalt präglas av en dold och hotfull miljö mellan intagna där misshandel utgör en del 
av den informella kontrollen, och att den viktigaste förmågan för att klara 
fängelsevistelsen är att kunna stänga av sina känslor och upprätthålla en fasad mot såväl 
intagna som kriminalvårdspersonal samt att inte bli inblandad i problem som uppstår 
mellan intagna. 
 
Vidare visar studien enligt Andersson (2012:22–23) att intagna som bryter mot de 
informella reglerna, exempelvis genom att ange eller stjäla från en medintagen, 
misshandlas, och att intagna, i sin anpassning till de sociala villkoren i fängelse, spelar 
en roll, dvs. visar upp en fasad av att verka tuff och hård, inför medintagna och 
kriminalvårdspersonal i syfte att skydda sig eller anpassa sig till de oskrivna reglerna. 
 
Slutligen visar studien enligt Andersson (2012:23–24) på både flera överensstämmande 
som avvikande erfarenheter av livet i anstalt, men centralt är ändå respondenternas 
gemensamma ogillande mot Kriminalvården som de utvecklat, vilket med tyngd visar 
de negativa effekterna av att ha varit intagen i fängelse överväger de positiva, 
exempelvis hat mot samhället och brist på förtroende mot rättsväsendet, och styrker 
därför teorin om prisoneringsprocessen som innebär att individen lägger sig till med en 
mer prokriminell inställning och socialiseras därmed in i en kriminell subkultur. 
 
I en annan studie, Den Kriminelle – Rationalisering, kausalitet, motiv och moral i före 
detta kriminellas berättelser, undersöker Karl Ekeman (2013:1) motiven, ursäkterna och 
rationaliseringarna hos före detta kriminella genom skildringar av deras handlingar 
utifrån en doxisk konstruktion, men samtidigt poängterar Ekeman (2013:1-2) att 
uppsatsen inte är ett försök att förklara varför människor blir kriminella, även om frågan 
behandlas, och likadant ges inte något försök till psykologisk eller sociologisk 
förklaring av kriminalitet, istället fokuserar studien på motiven till brottsligheten utifrån 
olika berättelser och med utgångspunkt i uppfattningen om att motiv är en konstruktion 
som snarare är dramatisk än psykologisk.2 
 
Ekeman (2013:2) har studerat biografier av Liam Norberg – Insidan, David Larsson 
[alias för Daniel Luthman, förf. anm.] – Jag är wanted och Patrik Pelosios – Jiddra inte 
i syfte att ge en förklaring till att karaktärerna är kriminella. Enligt Ekeman (2013:4) 
kan man, genom att studera berättelserna, få en vägledning om varifrån legitimiteten till 
vissa förklaringar kommer och vad som kan anses föranleda ett visst sätt att förklara 

                                                 
2 Uppsatsen Den kriminelle – Rationalisering, kausalitet, motiv och moral i före detta kriminellas 
berättelser av Karl Ekeman (2013:1-2) utgår ifrån den definition av doxa som ges i Mats Rosengrens 
Doxologi – en essä om kunskap: kort förklarat underförstådda försanthållanden, uppfattningar och 
värderingar som delas inom ett samhälle eller inom en viss grupp. Dock med visst förbehåll: Rosengren 
menar att doxa ”omfattar människans hela tanke och handlingssfär: alltifrån fakta till ideologier, från 
klädstil till sätt att tala.” Även om uppsatsen inte kommer med någon invändning, så syftar begreppet 
doxa, framförallt på kunskap och värderingar. 
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genom att fråga sig vilka motivkonstruktioner som används, vad de alluderar på samt 
vad som kan tänkas ge dem legitimitet? 
 
Således är en genomgång av olika teorier kring detta en del i studien, men utöver dessa 
experimenterar Ekeman (2013:4) även med användning av begreppet etiologier som en 
sådan måttstock och diskuterar dess förhållande till ursäkterna i teoriavsnittet, vilket 
medför att studien utgår ifrån två vägledande frågeställningar: 1) Vad kan en retorisk 
analys av självbiografiernas motivkonstruktioner säga om en doxisk bild av den 
Kriminelle? och 2) Vad kan en diskussion om motivkonstruktioner säga om 
förklaringen eller ursäkten som retorisk praktik – och vad den alluderar eller grundar sig 
på? 
 
I studien slår Ekeman (2013:80) fast att böckerna som undersökts visar på skilda motiv 
till de kriminella handlingarna, men att en del teman är återkommande, t.ex. 
karaktärernas vilja att göra vad de anser att de är bra på eller att de vill hämnas på 
samhället, vilket inte tillskrivs någon större betydelse och motiveras med att 
motivkonstruktionerna endast skildrar olika delar av en karaktär och att det skulle vara 
osannolikt med endast ett motiv om syftet är att återge en verklighetstrogen bild i 
berättelserna. 
 
Vid analysen av böckerna kommer Ekeman (2013:82) fram till att dessa övergripande 
försöker att förklara kriminalitet som ett medel, vilket tar bort fokus från de kriminella 
handlingarna, men möjliggör ett berättande om uppror, karriär och sökande. Enligt 
Ekeman (2013:82) blir, med en sådan utgångspunkt, den kriminelles handlingar lättare 
att förstå och att ursäkta för läsaren, om denne identifierar sig med en förståelse för 
drivkrafterna och tolkar de kriminella handlingarna som misstag i fråga om val av 
medel. 
 
Vid en analys av utvecklingen av kriminalitet ur ett mikroperspektiv, således hur motiv 
skildras i barndom respektive vuxen ålder, menar Ekeman (2013:82) att barnet beskrivs 
genom motiv som befriar det från ansvar, vilket konstrueras tydligt i motiven, dvs. att 
ett barn kan göra något som barn normalt inte gör, som exempelvis slå ett annat barn i 
huvudet med en sten flera gånger, men inte en vuxen individ, så att dennes aktörskap 
accepteras utifrån brottslingens. Detta blir enligt Ekeman (2013:82) möjligt eftersom 
vägen som leder fram till det redan är förklarad, och av det skälet behövs inte 
brottslingens handlingar förklaras ytterligare utan accepteras utifrån aktören eftersom 
det är så denne agerar som brottsling. 
 
Ekeman (2013:83) menar att analysen av böckerna har vaskat fram konturerna av 
brottslingen genom hur karaktärerna hänvisar till föreställningar om vad de borde göra 
eller vara för att leva upp till sin [kriminella, min anm., T.B.] roll, vilket medför att det 
blir tydligt att brottslingen spelar en roll och att det är genom skillnaderna i karaktärerna 
som deras uppfattningar om den kriminella mallen som bilden av brottslingen beskrivs. 
Enligt Ekeman (2013:83) överensstämmer den brottsliga självbilden, dvs. den 
kriminella mallen, ofta med olika manlighetsideal och starka influenser från filmer, men 
den vanligaste förebilden till den kriminella rollen är dock äldre kriminella. 
 
Andra, mer subtila, konstruktioner har enligt Ekeman (2013:83) också kunnat skönjas i 
analysen av böckerna, som att den kriminelle inte aktiverar sitt aktörskap ensam och att 
definitionen [av den kriminelles självbild, min anm., T.B.] är beroende av ett 
sammanhang som ger den kraft. Ingår det i bilden av den kriminella att personen som 
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uppfattas genom den är del av större kriminella strukturer, frågar sig Ekeman (2013:83), 
och att personen inte kan förstås genom denna bild om inte dessa strukturer har en 
knutpunkt i personen? 
 
Ja, Ekemans (2013:83) analys verkar bekräfta detta, eftersom samtliga karaktärer gör en 
stark åtskillnad mellan dem och andra förbrytare, där t.ex. våldtäktsmän och 
missbrukare betraktas med avsky, samtidigt som det finns en outtalad grupptillhörighet 
som tycks hänvisa till yrkeskriminella för vilka moralen framförallt är en affärsmoral 
som grundar sig på praktiska omständigheter. 
 
Vad sedan avser neutralisation och moral menar Ekeman (2013:85) att det finns ett 
behov av att neutralisera sina kriminella handlingar, något som retoriskt sett blir 
nödvändigt eftersom läsarnas identifikation med karaktärerna skulle minska drastiskt 
om all hänsyn till konform moral förkastades, och samtidigt måste berättelsen bidra med 
någon form av legitimitet åt den norm som den försöker rationalisera i förhållande till 
karaktärens avvikelse då det endast är genom den normen som en rationalisering kan 
äga rum. 
 
Den konforma moralen utgör enligt Ekeman (2013:85) en måttstock mot vilka 
handlingarna beskrivs, men vad avser neutralisation, således förnekande av ansvar, så 
sker det oftare avseende barnet än den vuxne, och medför att brottslingens sätt att 
moraliskt ursäkta sina handlingar, så som de framställs genom karaktärerna, stämmer 
överens med bilden av de uppfattningar som tillskrivs kriminella. De olika karaktärerna 
har enligt Ekeman (2013:86) en klar uppfattning om vilka som är legitima måltavlor och 
den konforma moralen integrerad samt begriper varför de åker fast, de underkänner 
således inte den konforma moralen utan utgår ifrån den när de fördömer fördömarna, 
men anser samtidigt att konforma personer har en dubbelmoral eftersom de anser att 
hederlighet är en moralisk gråzon. 
 
Slutligen visar studien, enligt Ekeman (2013:87), att karaktärerna formulerar en slag 
etisk egoism som, genom deras syn på världen, går ut på att det är rättfärdigat sätta sig 
själv främst, men samtidigt finns det i samtliga fall gemenskaper som gjort det 
kriminella aktörskapet möjligt och som utgörs av ett nätverk av kriminella vänner och 
kontakter. Det är också inom det kriminella nätverket som man enligt Ekeman 
(2013:87) finner den moral som hör till bilden av brottslingen, dvs. en slags arbetsmoral 
som grundar sig på att ens roll i gemenskapen anses pålitlig, och då blir samtidigt 
angivarens utsatta roll logisk eftersom den utgör ett hot mot den kriminella livsstilen. 
 
Peter Nordin och Sebastian Zetterström (2006:3-4) har å sin sida genomfört en studie 
om kårandan inom svensk polis, Kåranda – En del av organisationskulturen, i vilken 
man undersöker vad som kan hända när den starka kårandan övergår till att vara en 
belastning för polisen och hur man hanterar en sådan situation utifrån lednings- och 
individperspektiv, men studien syftar även till att bidra till och lyfta diskussionen kring 
kårandan inom polisen och ge en ökad förståelse för dess betydelse samt dess positiva 
inverkan, och i studien utgår man från tre frågeställningar: 1) Vad är kåranda inom 
polisen? 2) Fördelar och nackdelar med kåranda? 3) Hur kan ledningen påverka 
kårandan? 
 
I sin studie delar Nordin och Zetterström (2006:9–10) upp begreppet 
organisationskultur i två delar, nämligen Positiva effekter av organisationskultur och 
Negativa effekter av organisationskultur, inom vilka de redogör för vad som är 
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utmärkande för respektive kategori. De positiva effekterna av organisationskultur menar 
Nordin och Zetterström (2006:9) utgörs av om ledningen lyckas skapa en kåranda, dvs. 
esprite de corps, så att man kan lägga mindre resurser på samordning, kontroll och 
styrning. 
 
Följderna av detta medför, menar Nordin och Zetterström (2006:9), att behovet av den 
direkta kommunikationen minskar och att två personer med samma kultur i hög grad 
automatiskt vet vad den andre kommer att företa sig i en given situation, och av det 
skälet fungerar kulturen som en effektivisering av organisationen, men samtidigt ska en 
fungerande organisationskultur vara möjlig att förändra när den prövas och visar sig 
felaktig. 
 
Andra positiva effekter av en kåranda kan enligt Nordin och Zetterström (2006:9) vara 
att äldre medlemmars erfarenheter tas till vara och bidrar till att forma nya medlemmars 
beteenden, vilket medför att de nya medlemmarna gör samma grundläggande 
antaganden, talar samma språk och tolkar symboler på samma sätt. 
 
En kåranda kan vidare, enligt Nordin och Zetterström (2006:9), skapa ordning, 
förutsägbarhet och mening för den enskilda individen, och därmed kan kulturen även 
fungera ångestreducerande. Kårandan kan enligt Nordin och Zetterström (2006:9) även 
ge individen möjlighet att känna en tillhörighet där alla medlemmar inom 
organisationen strävar efter samma mål samtidigt som kulturen leder till att den enskilde 
kan hantera information på ett effektivt sätt och enkla, klara riktlinjer medverkar till att 
individen lättare uppfattar arbetet som meningsfullt. 
 
Vad avser de negativa effekterna av organisationskultur menar Nordin och Zetterström 
(2006:10) att en stark organisationskultur kan leda till utvecklandet av en ”vi och dom”-
känsla, så att andra upplevs som konkurrenter, farliga, dumma eller något ännu värre, 
vilket skapar ett avstånd till grupper med andra kulturer och kan göra samordningen 
mellan olika grupper problematisk. 
 
Vidare hävdar Nordin och Zetterström (2006:10) att starka kulturer också kan leda till 
motstånd mot nya synpunkter och grupptänkande, där en tendens att överskatta 
gruppens makt och moral finns, men även att gruppen kan använda sig av påtryckning 
mot individer som motsätter sig den egna gruppens kultur. En annan riksfaktor som 
Nordin och Zetterström (2006:10) betonar är att gruppen präglas av trångsynthet och 
bristande förmåga och vilja att förstå kritik eller alternativa synpunkter, som i sin tur 
leder till att gruppen tenderar att hålla sig till beslut som visat sig vara felaktiga, 
eftersom man uppfattar kritik som ett direkt hot mot gruppens existens. 
 
Enligt Nordin och Zetterström (2006:10) utgör samhörighet en del av 
organisationskulturen och menar att de bakomliggande orsakerna till varför grupper 
bildas kan härledas till att individen genom livet söker efter att få tillhöra olika 
grupperingar, som t.ex. familj, vänner, idrott, etc., eftersom man söker en gemensam, 
stark grund med samma visioner och anda; kultur är nämligen ett socialt fenomen som 
delas av de flesta i socialgruppen och som man försöker föra vidare till nya deltagare. 
All kultur, även den inom polisen, menar Nordin och Zetterström (2006:10), innefattar 
ritualer och symboler som främst känns igen av de som delar den specifika kulturen, 
som i sin tur är socialt viktiga aktiviteter som syftar till att främja det gemensamma, och 
värderingar är vanligtvis undermedvetna men betydelsefulla och utgör kulturens 
kärnelement. 
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Resultatet av studien visar enligt Nordin och Zetterström (2006:11) att en kultur vuxit 
sig stark där utfrysning är vanlig som bestraffning för den som inte följer de informella 
normerna, som t.ex. att avslöja något om en kollegas felaktigheter för förmannen, 
samtidigt som förändring upplevs som ett hot mot trygghet och invanda mönster; t.o.m. 
förändringar som leder till att tråkiga arbetsmoment underlättas tar tid att genomföra 
p.g.a. konservatismen inom polisorganisationen. 
 
Studien visar enligt Nordin och Zetterström (2006:13) även att man inom 
organisationen utvecklar en motkultur mot överheten, en inbördes solidaritet och 
ömsesidiga moraliska förpliktelser mot varandra som innebär att man inte får hävda sig 
på arbetskamraters bekostnad, ställa in sig hos överordnade eller tjalla [ange, min anm., 
T.B.] på sina arbetskamrater. 
 
En tystnadskod existerar enligt Nordin och Zetterström (2006:13) inom polisen, som 
dock luckrats genom åren, vilken generellt innebär att man varken anmäler eller vittnar 
mot en kollega, eftersom detta kan leda till att man kan få svårt att få en partner och 
eventuellt måste söka sig till en ny enhet, men om en anmälan sker så är det av vikt om 
brottet anses ha med arbetet att göra eller inte; en polisman som exempelvis misshandlat 
sin fru kan inte räkna med uppbackning från kollegorna utan betraktas som ett rötägg 
som inte hör hemma i organisationen. 
 
Kårandan inom polisen har enligt Nordin och Zetterström (2006:13) en humor som 
präglas av maskulinitet, som uppvisas av både kvinnor och män, och fyller en viktig 
funktion för att hantera den tuffa miljön, men har även en speciell jargong och 
benämningar på människor och företeelser, t.ex. buse, svenne, räv, socialpolis, kollega, 
etc., som stärker kårandan. Andra faktorer som anses viktig för kårandan och trivseln är 
enligt Nordin och Zetterström (2006:13) frihet och variation i arbetet, men framförallt 
sätts relationen till andra poliser där förtroende grundat i likhet, den goda stämningen 
och kamratskapet anses viktig, något som medför att det kan vara svårt för enskilda 
inom kåren att framföra åsikter som går emot den kollektiva uppfattningen. 
 
Vidare visar studien enligt Nordin och Zetterström (2006:13–14) att det föreligger stora 
skillnader mellan utbildningen på polishögskolan och arbetsplatsen, bl.a. så skiljer sig 
de etiska förhållningssätten, vilket innebär att poliser som kränker människor räknar 
med att deras kollegor tiger eller vittnar falskt för att skydda dem och kollegor som gjort 
sig skyldiga till övergrepp samt att det inte anses tillåtet att ifrågasätta en kollegas 
beteende. 
 
Konsekvenserna för de poliser som ändå bryter mot kårandan riskerar enligt Nordin och 
Zetterström (2006:19) utfrysning och för individen kan det därför bli en svår balansgång 
när det gäller att förhålla sig till sina egna och gruppens värderingar, dvs. att kunna 
kompromissa inom områden som inte anses viktiga och stå på sig inför sådant som man 
inte vill delta i, men det kan uppstå svårigheter när ens egna normer och värderingar 
strider mot gruppens och som medför att den enskilda polisen i vissa situationer riskerar 
att hamna utanför. 
 
Slutligen, som motåtgärder till en negativ organisationskultur menar Nordin och 
Zetterström (2006:19) att det är viktigt att nya poliser får adekvat hjälp och stöd av bl.a. 
ledning och arbetskollegor, och lämpliga handledare som är goda föredömen som inte 
tolererar felsteg, men man bör även på myndigheterna föra en pågående diskussion om 
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det etiska förhållningssättet och vara lyhörd inför arbetarna för att kunna påverka de 
formella och informella faktorerna. 
 
Eleonore Larsson och Anthony Perez (2012:8) har i en annan studie, … han ser alltså 
att jag bryr mig – En studie om maskulinitet, vänskap, unga killar och känslor, 
undersökt under vilka omständigheter unga män i 18-25 års ålder pratar om eller 
handskas med känslor i vänskapsrelationer till andra unga män och hur detta samspelar 
med deras bild av maskulinitet, och för att finna svar på ovanstående syfte ställer man 
sig följande frågor: 1) Hur och när upplever de att de kan visa känslor och för vem?; 2) 
Hur reflekterar intervjupersonerna över känsloyttringar?; 3) Hur agerar de när en vän 
inte beter sig som den brukar och vad tänker de om orsaker kring vännens beteende? 
 
Larsson och Perez (2012:8) har använt sig av en forskningsmetod som kallas analytisk 
induktion och som innebär att forskaren pendlar mellan att utifrån insamlad data skapar 
en teori och med utgång i denna finner en existerande teori som styrker den förra, men 
som trots det kan skilja sig åt på några punkter, så att slutprodukten kan bli ett 
bekräftande av existerande teorier med innehåll av något nytt. 
 
Före skrivandet av studien arbetade de enligt Larsson och Perez (2012:8-9) induktivt 
och utgick från data som de insamlat i en tidigare kartläggning av toaklotter på 
universitetet, där de uppmärksammade att unga män inte skrev något om känslor, trots 
att miljön var anonym, och om de ändå gjorde det så blev de hånade, vilket ledde till att 
de sökte i litteratur om maskulinitet och formade syftet för aktuell studie. 
 
Resultatet av studien visar enligt Larssons och Perez (2012:14) att det finns en 
tystnadskultur hos unga män som stipulerar att man ska vara tyst och inte säga något, 
även om de bevittnar något som strider mot vad det vet är rätt, t.ex. trakasserier som en 
del av inkilning och brottsliga handlingar eller liknande, eftersom det finns en s.k. ”bro-
code” som säger att man ska hålla varandra om ryggen och inte ange någon. 
 
Unga män lär sig enligt Larsson och Perez (2012:14) att göra som alla andra i gruppen, 
att gruppens aktiviteter och värderingar inte ska ifrågasättas, och om man ifrågasätter 
dessa kan man själv bli utfryst, utsatt för våld, hån eller övergrepp. Konsekvenserna av 
att bryta mot tystnadskulturen kan enligt Larsson och Perez (2012:14) drabba vem som 
helst i gruppen, oavsett status, och det är just det hotet som gör att tystnadskulturen 
upprätthålls. Således upprätthålls enligt Larsson och Perez (2012:14) tystnadskulturen 
genom en skrämseltaktik som medför att unga män inte vågar visa sina riktiga jag eller 
uttrycka sina åsikter och känslor kring handlingar eftersom de fruktar repressalier från 
den egna gruppen. 
 
I sin teorireflektion kring begreppet tystnadskultur menar Larsson och Perez (2012:15) 
att det även finns en till sida, vilken handlar om känslor och som inom gruppen av unga 
män kan uppfattas och värderas som mer feminint. Larsson och Perez (2012:15) menar 
att det, genom tystnadskulturen, är gruppens intressen som skyddas och att individens 
egen moral, känslor och värderingar inte ryms, att då ge uttryck för känslor och visa sig 
sårbar är förknippat med att vara omaskulin och försätter den enskilde i ett utsatt läge 
om någon ur gruppen skulle vilja skada honom. 
 
Således påverkar tystnadskulturen enligt Larsson och Perez (2012:15) unga mäns 
skapande av maskulinitet i en riktning där den som har högst status inom gruppen 
bestämmer, något som medför att den personens eller gruppens norm inte ostraffat kan 
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ifrågasättas, vilket i sin tur hindrar unga män att utveckla sina känslor och lämnar inget 
utrymme för diskussion eller meningsskiljaktigheter och skapar en rädsla för att 
uttrycka något annat än gruppens värderingar av fruktan för repressalier. 
 
Studien visar enligt Larsson och Perez (2012:24) att unga män i åldern 18-25 pratar om 
sina känslor, men en förutsättning är att de känner sig trygga och att det är en nära vän 
som de känner tillit till, dvs. någon som själv kan visa känslor och förståelse genom att 
dela med sig av egna erfarenheter eller ge respons på det de berättar, men att ge uttryck 
för sorg, nedstämdhet eller osäkerhet kring sin självbild upplevs svårt eftersom det 
tolkas som tecken på svaghet samtidigt som deras manlighet blir ifrågasatt. 
 
När det gäller frågan om en vän visar ett avvikande beteende så menar Larsson och 
Perez (2012:24) att studien visar att respondenterna är medvetna om att deras vänners 
förändrade beteende förmodligen har sin grund i personliga, emotionella problem eller 
frågeställningar kring den egna självbilden, vilket enligt Larsson och Perez (2012:24) 
överensstämmer väl med tidigare forskning, nämligen att män använder sig av utåt- och 
inåtagerande strategier för att slippa undan känslor och hantera nedstämdhet, som t.ex. 
att konsumera mer alkohol eller droger och lägga sig till med ett riskfyllt beteende som 
exempelvis att slåss eller köra bil vårdslöst. 
 
Vidare visar studien enligt Larsson och Perez (2012:24) att tidigare forskning kommit 
fram till att det anses mer acceptabelt för män att visa ilska, aggression och fientlighet 
mot andra och att dessa beteenden används för att dölja känslor av sårbarhet, rädsla och 
skam. Nu finns visserligen känslan kvar, menar Larsson och Perez (2012:24–25), men 
den hanteras genom att visa våld och fientlighet utåt, och eftersom ilska och aggression 
sammankopplas med stereotypa maskulina beteenden så är det mer acceptabelt för män 
att uppvisa sådana framför nedstämdhet eller sorg då dessa inte har en lika stark 
koppling till en maskulin identitet. 
 
Enligt Larsson och Perez (2012:25) stöttar det omgivande samhället konstruktionen av 
maskulinitet och betraktar aggressivt beteende från unga män som något naturligt och 
accepterar därmed och hävdar att unga mäns våldsanvändning inte är avvikande, således 
är aggression och våldsanvändning kopplat till unga män och maskulinitet men medför 
samtidigt att man inte ser eller funderar över varför vännen beter sig på det viset; 
oavsett om det är en vanlig eller ovanlig syn. 
 
Studien visar enligt Larsson och Perez (2012:25) att känslor som är definierade som 
maskulina anses lättare att uttrycka bland ytliga vänner, med avsikten att inte bli 
missförstådd eller nedvärderad, medan det var lättare att uttrycka känslor som inte 
kopplas till maskulinitet bland närmare vänner. Detta tolkar Larsson och Perez 
(2012:15) som att respondenterna inte upplever något behov av att skydda sin 
maskulina identitet bland närmare vänner, dvs. man behöver inte hålla garden uppe 
inför de vänner man står nära, då ingen kommer att använda informationen för att trycka 
ned den andre. 
 
I slutdiskussionen menar Larsson och Perez (2012:29) att deras studie visar att unga 
män behöver väldigt mycket tillit för att kunna öppna sig emotionellt, och att unga män, 
precis som unga kvinnor, kan ha känslor som är svåra att uttrycka då de begränsar sig 
själv i syfte att upprätthålla sin maskulina självbild. Studien visar enligt Larsson och 
Perez (2012:29–30) en oförmåga bland unga män att fråga om en kompis är ledsen, 
även om det existerar förkunskaper som berättar det, eftersom man utgår ifrån att en 
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kompis inte är ledsen om den inte visar det, vilket skall ställas i relation till att det kan 
vara svårt för unga män att visa nedstämdhet eller behov av hjälp om ingen frågar, men 
detta är ingen specifikt för unga män eftersom även unga kvinnor kan ha svårt att lita på 
andra personer och vänner p.g.a. tidigare erfarenheter; det kan dock vara mer 
komplicerat för unga män att visa känslor och sårbarhet p.g.a. den dominerande 
maskuliniteten. 
 
En annan studie, Kampen för att bli någon – Bilder av förorten och riskfyllda 
utvecklingsvägar i Göteborg har Torbjörn Forkby och Susanne Liljeholm Hansson 
(2011:18–19), med utgångspunkt i lokala aktörers egna beskrivningar, belyst fenomenet 
”ungdomsbrottslighet” på individ- och bostadsområdesnivå med syftet att dra lärdom 
från olika lokala aktörers berättelser om de aktuella områdena och undersöka hur olika 
antaganden om bostadsförhållanden och andra sociala omständigheter påverkar ungas 
syn på sin situation och på sig själva. 
 
Forkby och Liljeholm Hansson (2011:19) har haft som ambition att på ett mer 
individuellt plan lyfta fram aspekter som omnämns som betydelsefulla för ungas vägar 
in och ut ur kriminella och liknande risksammanhang, men istället för att peka på 
tydliga orsakssammanhang och enkla lösningar är strävan att lyfta fram möjligheter och 
problem i konkreta, vardagliga möten. 
 
Förhoppningen med studien är enligt Forkby och Liljeholm Hansson (2011:19) att 
kunna bidra till en nyanserad förståelse av fenomenet och ge de lokala aktörernas röster 
rättvisa, genom att särskilt betona vikten av en mångdimensionell analys och fördjupad 
professionell reflektion vid samhälleliga interventioner inom dett fält, och med 
utgångspunkt i studien ge indikationer på hur samhällets insatser för att stödja ungas 
väg till samhällsintegration kan utvecklas. 
 
Forkby och Liljeholm Hansson (2011:160) kommer, vad avser kapitlet om 
upprätthållande av moral, vilket är av intresse för min egen studie, bl.a. fram till att de 
oskrivna reglerna för att upprätthålla den moraliska ordningen, särskilt de regler som 
handlar om kontrollen över hur information om gruppen sprids, handlar om gruppens 
inre sammanhållning. Enligt Forkby och Liljeholm Hansson (2011:160) är den 
moraliska domen mot golare [angivare, min anm., T.B.] central inom grupper liknande 
de som undersökts, eftersom en person som läcker information om gruppen hotar dess 
överlevnad, men samtidigt ligger det en paradox i dessa gruppers intresse, nämligen att 
de dels vill att information om deras brottslighet hålls hemlig för att de inte ska åka fast 
och dels sprids för att öka deras status, vilket tolkas som att det inte handlar om att hålla 
information hemlig för omvärlden utan att dosera den i rätt sammanhang och till rätt 
aktörer men samtidigt hindra att den når obehöriga. 
 
Enligt Forkby och Liljeholm Hansson (2011:160) utgör tydliga sanktioner mot de som 
överträder gränsen, dvs. normerna för tigande, en central del av gruppkulturen, liksom 
föraktet mot angivare, och i studien berättar en av respondenterna, ”Mohammed”, om 
sin egen erfarenhet om vilka konsekvenserna kan bli för den som golat, nämligen att de 
omringar personen och misshandlar honom eller henne så att denne lär sig en läxa och 
inte gör om misstaget. 
 
Slutligen, vad avser upprätthållande av moral bland medlemmar inom gruppen, menar 
Forkby och Liljeholm Hansson (2011:165) att allt organiserat arbete förhåller sig till 
någon form av handlingsmoral, regler och har sanktioner för överträdelser, och att, som 
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de förstått involveringsprocessen, det handlar om en socialiseringsprocess i 
kombination med ett moraliskt arbete för att få medlemmarna att hålla sig inom ramarna 
där tonvikten ligger på att kontrollera vilken information som släpps ut om gruppen. 
 
Per Åke Nylander, Anders Bruhn och Odd Lindberg (2008:45) har i en studie, Säkerhet 
eller rehabilitering? Om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare, undersökt 
kriminalvårdares yrkeskultur. Enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:45) vill de 
uppnå sitt syfte genom att med hjälp av några teoretiska begrepp nytolka en tidigare 
genomförd studie parallellt med en pågående bland kriminalvårdare. 
 
De begrepp som används i studien är enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:45) 
sociala representationer, emotionellt arbete och interaktionsritualer, vilket, förenklat 
uttryckt, innebär att följande frågor ställs: Hur tänker, känner och handlar 
kriminalvårdare i sitt dagliga arbete med intagna och kollegor? Hur kan detta kopplas 
till förhållanden i fängelser? Hur kan man, ur ett teoretiskt perspektiv, beskriva 
yrkeskultur bland kriminalvårdare? Ytterligare en viktig fråga är om kriminalvårdares 
yrkeskultur i Sverige utvecklas mot integration och homogenitet eller mot ökad 
differentiering i olika subkulturella grupperingar? 
 
Då syftet med studien varit att nå ökad förståelse om helhet och komplexitet i 
kriminalvårdarnas vardagsarbete har Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:50) använt 
sig av en kvalitativ metod och intervjuer. Respondenterna i studien hämtades enligt 
Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:50) från fem kriminalvårdsanstalter i olika 
regioner och av olika säkerhetsklass och sammanlagt 18 kriminalvårdare intervjuades, 
varav 1/3-del var kvinnor, med en spridning i åldrarna mellan 25 och 62 år. De 
respondenter som deltog i studien hade enligt Nylander, Bruhn och Linberg (2008:50) 
en arbetserfarenhet i fängelse mellan 1 och 34 år, varav åtta personer arbetade på 
normalavdelningar, sex på behandlingsavdelningar och fyra på andra typer av 
avdelningar, och man inriktade intervjuerna främst på vårdare med kontaktmannaskap. 
 
Intervjuerna genomfördes enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:50) med en 
semistrukturerad intervjuguide med 10 olika samtalsteman, som utgjordes av fem till 
åtta frågor i varje och som ställdes om de inte redan besvarats under samtalets gång. 
Samtalen spelades in med en bandspelare i ett avskilt rum vid respektive anstalt, vilket 
tog cirka en och en halv timme vardera, och analysen inför rapporten skedde enligt 
Nylander, Bruhn och Linberg (2008:50) i enlighet med en kategoriserande, 
hermeneutisk ansats. 
 
Vid analysen av intervjudata ställdes dessa enligt Nylander, Bruhn och Lindberg 
(2008:51) i relation till organisatoriska förändringar, förändringar i kriminalvårdarnas 
arbetsuppgifter och yrkeskultur, för att sedan prövas mot de ovan redovisade begreppen 
[dvs. organisatoriska förändringar, förändringar i kriminalvårdarnas arbetsuppgifter och 
yrkeskultur, min anm., T.B.], och studien visade, vad avser yrkeskulturen och 
utvecklingen av arbetsorganisationen, att flera av respondenterna hävdade att 
självständigheten i arbetet i huvudsak ansågs positivt och att en följd av 
kriminalvårdsinspektörens frånvaro på avdelningen tycks vara att äldre och mer erfarna 
kriminalvårdare utvecklas till informella ledare med hög status i arbetsgrupperna där de 
stöttar och ger råd till resten av arbetsgruppen på avdelningen. 
 
Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:51–52) menar att studien även visade att de 
informella ledarna fungerar som en konserverande kraft, dvs. en tröghet som motverkar 
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nytänkande i arbetet, men att de framstod som viktiga för upprätthållandet av 
existerande normer, såväl traditionella normer som informella hierarkier beskrevs som 
stabila över tid av respondenterna, något som bekräftades av andra undersökningar inom 
området. 
 
Vad sedan avser sociala representantitoner bland vårdare och grupper av vårdare så 
använde enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:52) flera av respondenterna 
nedsättande formuleringar om kollegor som arbetade på andra avdelningar, vilket 
fastslås bero på att dessa i regel har en fast avdelningstillhörighet så att deras kunskap 
deras om hur personalen på andra avdelningar arbetar begränsas samtidigt som 
umgänget minskar och relationerna blir ytligare; t.ex. kunde behandlingsavdelningar 
kallas ”mjukisbunkern”, ”blöjan” eller ”saft och bullar” av personal från vanliga 
avdelningar medan säkerhetsavdelningar benämndes ”KGB” och normalavdelningar 
”slasken” eller att ”vara på banan”. 
 
Sådana reflektioner menar Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:53) talar för att bristen 
på förståelse för andra avdelningar ökar i takt med ökad specialisering och arbetsdelning 
mellan avdelningar av olika typ, eftersom informationen och kommunikationen brister 
och gränser skapas, och beskrivningarna av ”de andra” är uttryck för sociala 
representationer som uppstår i isoleringen och avsaknaden av gränsöverskridande 
kommunikation. Enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:53) bidrar organisatoriska 
förändringar och ökad arbetsdelning till att förstärka de sociala representationer som 
skapas i och mellan de olika grupperna av kriminalvårdare, såväl negativa tankar som 
omdömen och handlingar gentemot kollegor med andra arbetsuppgifter förekommer, 
vilket medför att subkulturella grupperingar uppstår inom vårdkollektiven på 
fängelserna. 
 
Studien visade enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:53) även att det uppstod 
olika informella regler och normer inom arbetsgrupperna, t.ex. förekom ofta uttalanden 
som ”lita aldrig på en intagen”, ”intagna är mycket manipulativa” och ”ställ alltid upp 
för en kollega även när denne handlar fel” bland respondenterna, vilket är uttryck för 
negativ social representation av ”den andre” och som starkt formar förhållningssättet i 
det dagliga arbetet. 
 
Dessa informella regler och normer inom arbetsgrupperna menar Nylander, Bruhn och 
Lindberg (2008:53) är en tredje typ av sociala representationer vid sidan av sådana som 
avser andra avdelningar och/eller personal med andra uppgifter, nämligen de som styr 
interaktion med och behandling av intagna, men de kriminalvårdare som arbetade på 
behandlingsavdelningar gav istället uttryck för andra representationer om de intagna där 
man underströk vikten av att visa respekt och se den intagnes möjlighet till förändring. 
 
Enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:53–54) visar studien dessutom att 
arbetsdelningen mellan olika roller, uppgifter och avdelningar utgör en viktig orsak till 
uppkomsten av olikheter i den sociala representationen hos kriminalvårdspersonal, och 
att dessa olikheter i sin tur är kopplade till olikheter i känslor och känslouttryck, 
handlingar och praktiker. Förenklat uttryckt menar Nylander, Bruhn och Lindberg 
(2008:54) att de ser ett mer rehabiliterande/behandlande, sätt att tänka i relationen till de 
intagna, inbegripet såväl dialog och respekt som förebyggande arbete, hos vissa 
kriminalvårdare. 
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Det är, menar Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:54), ofta kriminalvårdare med 
kontaktmannaskap på normalavdelningar som ger uttryck för ett förhållningssätt som 
beskrivits ovan, en sådan inställning är dock vanligast förekommande bland 
kriminalvårdspersonal på behandlingsavdelningar, och utan sådana positiva 
representationer skulle behandlingsarbetet bli omöjligt att genomföra. 
 
Kriminalvårdspersonal som arbetar med säkerhet ger däremot enligt Nylander, Bruhn 
och Lindberg (2008:54) ofta uttryck för ett mer distanserat förhållningssätt och ett 
misstroende mot intagna, de har även ett relativt statiskt tänkande kring säkerhetsfrågor 
där säkerhetsregler betonas strikt oavsett skillnader mellan avdelningar och typer av 
intagna, vilket innebär att kriminalvårdare som arbetar på normal- och 
behandlingsavdelningar och personal som arbetar med säkerhet skapar olika sociala 
representationer av de intagna. 
 
När det gäller de formella regler och ritualer, vilket är av mer intresse för min studie, 
visar enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:56) deras studie att kriminalvårdarna 
uttryckte vikten av kollegial sammanhållning, där likheter i tänkande och 
handlingsmönster visavi de intagna ansågs nödvändigt, liksom personlig säkerhet och 
arbetstillfredsställelse, och sammanhållningen inom arbetsgruppen framhölls som den 
viktigaste orsaken till att stanna kvar inom kriminalvården. 
 
De respondenter som deltog i studien framhöll enligt Nylander, Bruhn och Lindberg 
(2008:56) den kollegiala lojaliteten som en grund för att orka med arbetet, och lyfte ut 
följande citat från en kvinnlig kontaktperson och en manlig säkerhetspersonal: 
 

”Självklart gruppen! Saker och ting måste fungera och du måste känna stöd 
från dina kollegor” och ”Det är mer av ’vi och dom’ än man faktiskt tror. 
Man håller på sina kollegor. Det råder en viss kåranda, det gör det. och det 
måste det göra också, ifall man ska kunna lita på sina kollegor. Så att man 
inte blir huggen i ryggen” (s.56-57). 

 
Skillnaderna i citaten speglar enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:57) 
betydelsen av sammanhållning för kriminalvårdarna, men det finns skillnader mellan 
citaten som antyder att den kvinnliga kontaktpersonen och den manliga 
säkerhetspersonalen är involverade i olika ritualer och skapar därmed inom sina 
arbetsgrupper olika sociala representationer av de intagna. Den manliga betonar enligt 
Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:57) relationer med de intagna som ”vi och dom”, 
nu finns ju visserligen någon form av sådant tänkande mellan kriminalvårdare och 
intagna på de flesta avdelningar, men betoningen och distansen skiljer sig, och 
ytterligheterna representeras av skillnaderna i synen på de intagna mellan behandlings- 
och säkerhetsavdelningar. 
 
Sammanfattningsvis, vad avser formella regler och ritualer, så är enligt Nylander, Bruhn 
och Lindberg (2008:58) känslan av sammanhållning bland personal en mycket viktig 
aspekt av yrkeskulturen, vilken förstärks i dagliga ritualer och rutiner, men menar att det 
i en sådan miljö, som är så reglerad och mättad av formella regler och rutiner, blir en 
central fråga hur dessa regler och rutiner omtolkas och omformas till informell daglig 
praxis? Studien visar enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:58) att det finns 
tydliga skillnader mellan avdelningar och mellan vårdare med olika uppgifter avseende 
vad som lyfts fram som viktigt och vad som ses som hinder i arbetet. 
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De slutsatser som går att dra av studien visar, menar Nylander, Bruhn och Lindberg 
(2008:60), att det uppstår olika subkulturella delningar inom vårdarkåren, dvs. 
skillnader i yrkeskultur och yrkesidentiteter mellan grupper av vårdare, inte enbart 
mellan olika anstalter utan inom anstalterna [mellan olika avdelningar, min anm., T.B.]. 
Det har genom studien enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:60) framkommit tre 
huvudsakliga subkulturella delningar bland vårdarna: säkerhetsvårdare (och 
säkerhetsavdelningar) betonar mer formella ritualer [räkning, kroppsvisitation, 
rumsvisitation, etc., förf. anm.] och ett mer avståndskapande, tuffare emotionellt arbete 
och utvecklar en syn på intagna där de sociala representationerna är mer negativa [som 
att intagna är manipulativa, mer vi-och-dom-tänkande, förf. anm.] 
 
Vid behandlingsavdelningar (och – anstalter) betraktas enligt Nylander, Bruhn och 
Lindberg (2008:60) de formella ritualerna mer som ett nödvändigt ont, som ofta hindrar 
kriminalvårdarnas relationsskapande arbete med de intagna samtidigt som ett 
emotionellt arbete av djupare och mer omvårdande natur betonas [som t.ex. stödjande 
samtal, påverkansprogram, gemensamma aktiviteter, förf. anm.], vilket medför att de 
sociala representationerna om intagna är mindre negativa och respekt för den intagne 
betonas. 
 
Slutligen, vid många avdelningar kan man enligt Nylander, Bruhn och Lindberg 
(2008:60) finna ett mellanting, där formella ritualer visserligen prioriteras och arbetet 
som kontakperson kommer i andra hand på grund av tidsbrist, så att det emotionella 
arbetet varierar mellan tufft och relationsskapande och de sociala representationerna rör 
sig mellan närhet/respekt och distans/misstänksamhet. 
 
En annan studie, Emotional Labour and Emotional Strain among Swedish Prison 
Officers, av Per Åke Nylander, Odd Lindberg och Anders Bruhn (2011:469) har som 
syfte att undersöka hur känslor hanteras och uppvisas av kriminalvårdare i relation till 
deras yrkesroll på olika avdelningar och säkerhetsnivåer på ett fängelse. De frågor som 
Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:469) ställer rör vilka strategier kriminalvårdare 
använder sig av för att hantera känslor i relation till arbetsfördelningen, de olika 
subkulturerna och dilemmat med dubbla uppgifter [dvs. att vårda och disciplinera, min 
anm., T.B.] och vilka skillnader i den arbetsrelaterade påfrestningen går att identifiera? 
 
Metodologiskt tillvägagångssätt och forskningsdesign har enligt Nylander, Lindberg 
och Bruhn (2011:471) varit att inkludera både kvalitativa och kvantitativa metoder, 
kärnan i studien är intensiv och kvalitativ och viss kvantitativ data har använts för att 
komplettera den kvalitativa analysen. Den kvalitativa delen av studien består enligt 
Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:471) av fallstudier av fem fängelser som utvalts 
för att spegla olika storlekar på fängelser och säkerhetsnivåer; sammanlagt genomfördes 
25 djupintervjuer, intervjuer från sju fokusgrupper och 120 timmar heldagsövervakning 
av kriminalvårdare. 
 
Den kvantitativa delen av studien består enligt Nylander, Lindberg och Bruhn 
(2011:471) av en undersökning av ungefär 20 procent av populationen kriminalvårdare 
och som valts ut slumpmässigt, varav responsfrekvensen var 66 procent, och frågorna 
utvecklades utifrån fallstudier och tidigare validerade instrument anpassade till svenska 
sammanhang. Vidare testades enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:471) 
undersökningen på flera avdelningar inom svenska fängelser av kategorin C-klass [inte 
stickprovsvis, förf. anm.] innan den slutliga versionen slutfördes. 
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I studien berör Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:472–481) flera för den här studien 
intressanta kategorier av kriminalvårdarnas interaktion med de intagna vad avser deras 
emotionella arbete, bl.a. olika strategier för att hantera intagnas reaktioner, men av 
särskilt intresse för min studie är hur kriminalvårdare hanterar intagnas beskvikelser och 
ilska (s.474), dvs. uttryck för negativa emotioner. 
 
Enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:474) är fängelset de intagnas hem och 
fängelselivet erbjuder många skäl att känna och uttrycka negativa känslor, varav en del 
situationer är mer kritiska än andra, som t.ex. att delge intagna beslut om avslag på 
ansökan, något som kan vara en svår och emotionellt utmanade uppgift och endast utgör 
ett exempel på sådana situationer. 
 
När en ansökan om att om att få närvara vid en släktings begravning, besök, 
permissioner eller telefontillstånd avslogs, brukade enligt Nylander, Lindberg och 
Bruhn (2011:474) intagna reagera med ilska och besvikelse, och även om de flesta 
besluten fattades av kriminalvårdsinspektörerna [här har Nylander et al använts sig av 
det engelska ordet principal officers, min anm., T.B.], fick kriminalvårdarna ofta 
delegera beslutet till de intagna. 
 
Denna omständighet medförde enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:474) att 
kriminalvårdare tillämpade en strategi av mer dämpad stil, dvs. uppvisandet av ett 
emotionell lugn, särskilt när en intagens besvikelse över beslutet förändrades till vrede 
och verbal skändning, även om det inte upplevdes inom kriminalvårdaren. På 
behandlingsavdelningar var enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:474) 
besvikelse- och vredesreaktionerna mindre frekventa, men när de väl uppstod 
hanterades de på samma sätt men med skillnaden att de uppfattades annorlunda, så att 
kriminalvårdarna berördes på ett annat sätt, dvs. med större förståelse för den intagne, 
än jämfört med de kriminalvårdare som arbetade på en normalavdelning. 
 
Studien visade enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:475) att det var mer vanligt 
att visa känslor i interaktionen med intagna på behandlingsavdelningar än jämfört med 
normal- och säkerhetsavdelningar, vilket följande exempel från en kvinnlig respondent 
på en behandlingsavdelning visar: 
 

I: ”Försöker du kontrollera din ilska på avdelningen?” 
R: ”Jag tycker att jag gjorde det min första tid på behandlingsavdelningen. Nu 

är jag säkrare [kursiverat av förf.] på mina känslor och vi 
[kriminalvårdspersonalen, förf. anm.] har kommit överens om att det är 
okej att visa sina känslor på avdelningen. Men det är mitt ansvar hur jag 
gör det – det vill säga, vad vi säger [kursiverat av förf.] till våra intagna – 
och att vi, som anställda, måste tänka på det också. Så jag tycker att det är 
okej för oss att visa ilska, sorgsenhet eller vad det nu är, men vi måste göra 
det på ett kontrollerat sätt. I stället för att skrika, säger jag till den intagne, 
’Jag blir arg när du beter dig så där eller talar till mig på det viset’. Men 
jag tycker att vi har rätt att säga till de intagna hur vi känner.” 

 
Det fanns, slår Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:475) fast, således en informell 
regel på behandlingsavdelningen att det var acceptabelt, t.o.m. viktigt, att visa ilska eller 
sorg, vilket var en regel som inte var kompatibel med de formella reglerna: man kan 
känna en känsla och visa den, men på ett kontrollerat sätt. Det här djupare sättet att 
uttrycka känslor var, menar Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:475), om än 



 

23 
 

kontrollerat, ärligare med hänsyn till de inre känslorna och orsakade därför inte 
disharmoni. 
 
På säkerhetsavdelningar spenderade enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:475) 
kriminalvårdare och intagna inte mycket tid tillsammans, när de väl gjorde det 
övervakade andra kriminalvårdare mötet, och på dessa avdelningar var attityderna mot 
de intagna ofta mer negativa än på normal- och behandlingsavdelningar. Ett ytligt 
uppträdande var enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:475) klart dominerande på 
säkerhetsavdelningar samtidigt som kriminalvårdarna var tvungna att uppträda 
självsäkert och bestämt i interaktionerna, så att de, till en viss utsträckning, upplevde att 
de var tvungna att bära en mask och simulera behov och känslor de inte kände. 
 
I intervjuer och observationer av kriminalvårdare på säkerhetsavdelningar hävdade 
enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:475) en del att det inte var bra för deras 
välmående eller arbetstillfredsställelse att arbeta för länge på sådana avdelningar, och 
citerade kollegor som bett om att få byta till normalavdelningar på grund av 
påfrestningen av att alltid tänka på säkerhetsriskerna och åtgärderna och på grund av 
risken av att bli okänslig och cynisk i relationen med de intagna. 
 
Enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:481) visar deras studie att mycket av den 
litteratur som finns om kriminalvårdsarbete betraktar den som homogen, men att det 
finns skäl att tvivla på att det är på det viset, eftersom specialiseringen och delningen av 
arbete, uppenbarligen för att hantera den dubbla uppgiften säkerhet/rehabilitering, har 
utvecklats olika i annorlunda organisationslägen. 
 
Således menar Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:481) att även om det visserligen 
finns gemensamma formella regler, så formar ändå de informella reglerna och ritualerna 
i olika subkulturella lägen i stort hur kriminalvårdare tänker, känner och agerar, vilket 
bl.a. leder till skillnader i det emotionella arbetet som utförs i olika fängelser, 
avdelningar och roller och innebär, vad avser arbetsrelaterade påfrestningar, skillnader i 
åtföljande påverkan som olika grupper av kriminalvårdare exponeras inför. 
 
Studien visar enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:482) att kriminalvårdare i det 
vardagliga emotionella arbetet använder sig av olika strategier i deras sätt att bemöta 
intagna, något som medför att relationerna mellan intagna och kriminalvårdspersonal är 
närmare på behandlingsavdelningar, fängelser med låg säkerhet och, i viss mån, 
normalavdelningar, och att det emotionella arbetet som utförs på dessa avdelningar mer 
troligt representerar djupt handlande än jämfört med det mer distanserade och 
kontrollerande, ytliga handlande arbetet på säkerhetsavdelningar. 
 
Vidare menar Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:482) att deras studie visar att även 
om många kriminalvårdare hanterar sitt emotionella arbete adekvat, så kan både djupt 
och ytligt handlande orsaka emotionell ansträngning på olika sätt. Enligt Nylander, 
Lindberg och Bruhn (2011:482) leder ofta arbetet på behandlingsavdelningar eller 
anstalter med låg säkerhet till stress och utmattning, medan kriminalvårdare som arbetar 
på säkerhetsavdelningar, vid en jämförelse, riskerar att utveckla cynism, likgiltighet och 
utanförskap. Studien visade även, enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:482), att 
det, särskilt hos kriminalvårdare som är nära emotionell utmattning, fanns begränsade 
möjligheter för återhämtning, dvs. att lätta på trycket, ta en paus och prata om problem 
eller incidenter i arbetet. 
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Enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:482) kan man förvänta sig att dilemmat 
säkerhet-behandling i praktiken är löst genom arbetsfördelningen mellan avdelningar 
och säkerhetsnivåer, men inrättandet av personliga kriminalvårdare garanterar inte att 
saker och ting är så enkla, eftersom det finns kriminalvårdare på de flesta avdelningar 
som är mer måna om kontroll och distans samtidigt som det finns kriminalvårdare som 
är mer måna om behandling och positiva relationer med de intagna; dock så måste varje 
kriminalvårdare relatera till och hantera det dubbla uppgiftsdilemmat, dvs. säkerhet-
behandling, och skilda subkulturella mönster inom de olika grupperna och 
avdelningarna påverkar hur detta oundvikliga dilemma uppfattas och hanteras. 
 
Av det skälet, eftersom de flesta kriminalvårdare fungerar som personliga vårdare för 
flera intagna, och därmed är ansvariga för att hjälpa dem, vägleda dem och planera 
deras behandling, menar Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:482) att den personliga 
vårdarrollen skulle kunna uppfattas som en kil mellan en personlig arbetsrelation och en 
alltmer dominant kontroll/säkerhetsroll på normal- och säkerhetsavdelningar. Den här 
rollen, vilken betonar vikten av interaktion och skapandet av närmare relationer med de 
intagna, är enligt Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:482) kanske i viss utsträckning 
förebyggande, i den meningen att den kan hindra kriminalvårdspersonal från att 
omfamna enbart distanserade och objektifierade negativa attityder mot intagna och 
hindrar avdelningar från att utveckla destruktiva, inskränkta och kontrollerande kulturer. 
 
Vad avser internationell forskning kring normer för tigande, dvs. tystnadskulturer, har 
Adriana Nicole Cerami (2009:iii) i en studie, The Mafia’s System of Silence in 
Communication, Film and Literature: Perversions of Society and Transgressions of 
Omertà, undersökt den italienska maffians kommunikationskoder, vare sig de är 
skrivna, talade eller outtalade, och som ingår i ett system av tigande som dominerar 
både individer och institutioner inom samhället; en dominans som tar sig uttryck genom 
en förvanskning av allmänna sociala strukturer, bl.a. genom den sicilianska maffians 
förvrängda och överdrivna syn på den sicilianska familjestrukturen och den romersk-
katolska traditionen.3 
 
Studien fokuserar enligt Cerami (2009:iii-1) kring de litterära, sakliga, filmiska, 
ekonomiska och journalistiska uttrycken av den italienska maffians språk- och 
uppförandekoder både inom och utom systemet för tigande, och numera finns det en 
oändlig mängd dokumentation om Cosa Nostra [ordet kan översättas till ”vår sak” på 
svenska, min anm., T.B.] och Camorran, dvs. artiklar, icke-skönlitterära och 
skönlitterära, dokumentärer och film, som undersöker mekanismens funktioner inom ett 
sådant hemlighetsfullt samhälle och analyserar dess språk och sätt att kommunicera med 
syftet att dechiffrera koderna. 
 
I introduktionen beskriver Cerami (2009:1) den italienska maffian och dess 
hederskodex Omertà [ordet kan översättas till tystnad på svenska, min anm., T.B.], 
innan tystnadens tid bröts, med att invånarna på Sicilien och öns affärsmän 
underkastade sig maffians system för tigande, betalade sin pizzo [ordet kan översättas 

                                                 
3 När uppstod maffian? (2015/2) Allt om Historia special, s. 42f. Den italienska maffian uppstod på 
Sicilien i mitten av 1800-talet och i början av 1900-talet grundade sicilianska invandrare i USA en 
avläggare av maffian som inom kort blev oberoende av moderorganisationen på Sicilien. Ordet maffia 
kommer av mafiusi, ett dialektalt sicilianskt ord som betyder ”vackra män” men organisationens 
medlemmar har alltid refererat till maffian som cosa nostra (»vår sak«) Den sicilianska maffian är dock 
endast en av många syditalienska kriminella organisationer och idag är Camorran i Napoli den 
inflytelserikaste brottsorganisationen i Italien. 
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till ”beskyddaravgift” på svenska, min. anm., T.B.] och uttalade sig aldrig offentligt mot 
organisationen. 
 
Denna tystnad grundade sig enligt Cerami (2009:1) i den rädsla de kriminella 
organisationerna väckte hos befolkningen där de hade kontrollen och det ekonomiska 
inflytandet, vilket konkret innebar att så länge sicilianska affärsinnehavare betalade sina 
beskyddaravgifter och undvek att nämna några namn till polisen eller vidtog några 
åtgärder mot maffian, så borde de inte ha några problem. På det viset, hävdar Cerami 
(2009:1), övertygades ofrivilligt den sicilianska befolkningen till att avlägga eden 
Omertà, således en tystnadskod och därmed lojalitet till Cosa Nostra, vars traditioner 
infiltrerade och dominerade det sociala uppförandet hos den lokala befolkningen. 
 
Men, slår Cerami (2009:1-2) fast, å andra sidan var en uomini d’onore [ordet kan 
översättas till ärans man på svenska, min anm., T.B.], dvs. invigd medlem av Cosa 
Nostra, tvungen att leva efter samma tystnadskodex och således aldrig avslöja 
information om verksamheten utanför den egna kretsen, och av det skälet ligger det i 
organisationens intresse att information om verksamheten hålls hemlig och kodad. 
Således innebär tystnad, dvs. tigande, enligt Cerami (2009:2) lojalitet med kriminella 
organisationer, och lojalitet innebär eftergivenhet till deras system, vilket resulterar i 
ökad makt och inflytande. Dessutom innebär, bör kanske tilläggas, enligt Cerami 
(2009:2) termen omu di panza för en man som kan hålla tyst medan termen pentito 
används för en ångerfull medlem i maffian som avslöjar information till polisen i utbyte 
mot beskydd och en väg ut ur systemet. 
 
Inom den sicilianska kulturen finns enligt Cerami (2009:2) en generell regel som 
stipulerar att det är en kardinalsynd att ange någon, att avslöja hemlig information 
uppfattas till och med värre än att mörda en människa, och förmågan att hålla inne med 
vad man vet är vad som skiljer människan från vilda djur. En s.k. ”backstabber” 
[förrädare, min anm., T.B.], sladdertacka, goltupp, informatör, råtta, tjallare, 
kappvändare, ”whistleblower”, etc. är enligt Cerami (2009:2) exakt det motsatta vad det 
innebär att vara en omu di panza, vilken svurit att upprätthålla hederskodexen Omertà. 
 
Och eftersom maffians system är högst fokuserad kring ekonomisk makt, deras 
medlemmar är enligt Cerami (2009:15) inställda på att bli ledare, chefer och högsta 
verkställande direktör [Cerami har använt sig av det engelska uttrycket Chief Executive 
Officer-CEO, min anm., T.B.], landägare, herrar och kungar över världen. De är, menar 
Cerami (2009:15), således inte enbart angelägna om finansiell framgång i deras 
hemstäder, utan vill även påverka den globala markanden, och kopplingen mellan den 
globala ekonomiska makten och deras kommunikativa kod är subtil, där maffians 
medlemmar luras in i ett system genom ekonomisk förtjänst, genom deras värderingar 
om materialism och ekonomisk makt. 
 
Denna maffias ”soldater” [Cerami hänvisar till att de är tonåringar, i grund och botten 
fortfarande barn, min anm., T.B.] kommer enligt Cerami (2009:15) att mörda och dö för 
förtjänsterna inom systemet, eftersom det gynnar dem, och morden de begår och deras 
egen död är ett sätt att kommunicera systemets ekonomiska kod då offren för maffian 
bidrar till att vidmakthålla maffians inflytande över stadens ekonomi. Och i en sådan 
våldsam atmosfär är, enligt Cerami (2009:15), den enda vägen till överlevnad att följa 
systemets tystnadskod oralt och i kommunikationen via gester, som går ut på att sköta 
sina egna affärer [dvs. att inte lägga sig i sådant som man inte har med att göra, min 
anm., T.B.] och aldrig motsätta sig den verkliga och härskande makten. 
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Just den omständigheten, att medlemmar inom den italienska maffian inte fritt kan 
utväxla information, inom och utom sin krets, har enligt Cerami (2009:2) gjort att de 
utvecklat en kommunikationskod som uttrycker något genom handling, ögonkontakt 
och gester. Tystnad, menar Cerami (2009:2-3), avser ju endast avsaknaden av verbal 
kommunikation, inte annan kommunikation, vilket medger en särskild användning av 
ord och dess betydelser, dvs. en kod inom koden, och därför utgör kryptiska tecken, 
anspelningar och metaforer olika sätt för maffians medlemmar att kommunicera. 
 
Resultatet av studien visar enligt Cerami (2009:39) att den italienska maffians 
kommunikationskoder, vare sig de är skrivna, oskrivna, talade eller outtalade, är ett 
bevis för förvanskningen av en mer familjär och synlig struktur inom det sicilianska och 
campanianska samhället. För maffian, dvs. Cosa Nostra, med dess system av tigande, är 
deras tystnadskultur enligt Cerami (2009:39) en förvanskning och överdrift av den 
sicilianska familjestrukturen och den romersk-katolska traditionen. 
 
Den italienska maffian har, menar Cerami (2009:39–40), lagt beslag på särskilda värden 
och ritualer från den katolska kyrkan och familjen i syfte att gagna sitt eget kulturella 
system, och tystnadskodexen är ett viktigt exempel på förvrängningen av familjen och 
den katolska kyrkan, vars kärleksgrund borgar för en fri och direkt kommunikation, 
medan Omertà, å sin sida, huvudsakligen grundar sig på rädsla och därför kräver koder 
för hur man kommunicerar för att undvika infiltration och dechiffrerande av dess koder. 
 
Med utgångspunkt i bl.a. Francesco Rosis film Salvatore Giuliano, vilken handlar om en 
journalist som försöker ta reda på fakta i en historia, konstaterar Cerami (2009:40) att 
det är en förutsättning att man är bekant med uppförande- och språkkoder inom den 
organiserade brottsligheten för att kunna förstå sanningen bakom rapporterna om den 
italienska maffian – precis som ”ärans män” måste vara experter när det gäller att tolka 
uttryck, gester, meddelanden och tystnad, så måste aktivister, journalister och utredare 
också ha insikt om dessa för att finna sanningen där maffian är inblandad. 
 

3 Metod och material 
 

3.1 Metod 
 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka de normer för tigande som finns inom gruppen 
kriminalvårdspersonal och sedan komparera resultaten med tidigare forskning har jag 
valt att använda mig av en kvalitativ metod i kombination med introspektion, 
deltagande observation och intervju vid insamlandet av data och som jag sedermera 
tolkar och komparerar. Med en kvalitativ metod blir det möjligt att fastställa vilka 
normerna för tigande är inom gruppen kriminalvårdspersonal, och genom introspektion 
och deltagande observation ges jag möjligheten att förmedla mina personliga 
erfarenheter och attityder om tigande inom talgemenskapen, som ju intagna och 
kriminalvårspersonal delar, och genom intervjuer med kriminalvårdspersonal får jag 
möjlighet att tolka och komparera mina egna erafarenheter och attityder med deras för 
att finna avvikande eller korrelerande iakttagelser, så att resultaten av dessa kan 
bekräftas eller avfärdas som säkra och allmängiltiga. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna kommer jag att utgå från en egenkonstruerad 
intervjuguide som syftar till att få respondenterna att reflektera över och eventuellt 
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bekräfta normerna för tigande inom gruppen av kriminalvårdspersonal. Utgångspunkten 
vid intervjuerna är att ge respondenterna fullständig anonymitet, således är deras 
identitet endast känd av mig, författaren till uppsatsen, och uppgifter om ålder, kön och 
tid inom kriminalvården kommer att registreras eftersom sådana uppgifter kan ha 
betydelse vid utvärderingen av svaren. 
 
Inom språksociologin, framförallt i etnografiska studier, undersöker man sambanden 
mellan allmänna sociokulturella fenomen och kommunikation, och redan tidigt i arbetet 
försöker man identifiera återkommande språkhändelser och urskilja deras beståndsdelar 
samt förstå sambandet mellan dessa och det omgivande samhället (Einarsson, 
2009:113–114). Man är även intresserad av attityder till olika beteenden och studerar 
uttryck för de normer som finns i gemenskapen [här åsyftas talgemenskapen, min anm., 
T.B.] och en etnografisk beskrivning kan anses riktig om någon, som inledningsvis inte 
känner till reglerna, t.ex. normerna för tigande i fängelse, med hjälp av beskrivningen 
förstår hur man kommunicerar i en viss situation inom den beskrivna 
gruppen/grupperna (Einarsson, 2009:114). 
 
Flertalet etnografiska studier genomförs numera inte i exotiska kulturer [med ordet 
kulturer avses i den här studien miljöer, min anm., T.B.] utan vanligtvis i kulturer som 
forskarna själva känner till, och använder därför sig själva som informationskällor, den 
nödvändiga strategin blir i sådana fall att forskaren distanserar sig till det hemtama och 
problematiserar det som man tar för givet eller inte märker i sin vardag, som t.ex. 
normerna för tigande i fängelse, eftersom jag vistas i en sådan miljö, så att personer som 
tillhör gemenskapen [här åsyftas den talgemenskap som intagna och 
kriminalvårdspersonal delar, min anm., T.B.] kan känna igen sig i eller ifrågasätta 
beskrivningen och genomgå aha- eller nähä-upplevelser som tecken på höjt medvetande 
(Einarsson, 2009:114). 
 
Vid sådana språksociologiska studier kan forskaren använda ett flertalet olika metoder 
förutom kvalitativ metod för att samla in data, t.ex. introspektion, där forskaren 
tydliggör sina egna erfarenheter och attityder, men även deltagande observation, där 
forskaren lever i den gemenskap som studeras, och intervjuer, där forskaren, i det här 
fallet, ställer frågor kring de normer och regler samt attityder som finns om tigande 
inom den undersökta talgemenskapen (Einarsson, 2009:114). 
 

3.2 Urval 
 
Vid urvalet av respondenter valde jag, av utrymmes- och tidsskäl, att begränsa dessa till 
endast fyra kriminalvårdare, två manliga och två kvinnliga, som samtliga hade en 
dokumenterad erfarenhet av sitt arbete inom kriminalvården, och således var väl 
bekanta med den talgemenskap som finns i olika sammanhang och på olika anstalter 
samt avdelningar beroende på vilken sorts säkerhetsklassning och behandlingsinriktning 
som finns inom dessa. Samtliga respondenter tillsändes ett presentationsbrev och ett 
frågeformulär, men av dessa fyra respondenter valde jag även att intervjua två, vilka av 
bekvämlighetsskäl arbetade på Kva Kumla, eftersom de övriga två respondenterna inte 
längre arbetade inom kriminalvården. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
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3.3.1 Etiskt förhållningssätt 
 
Vid genomförandet av studien har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002:6–14) 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och 
således har jag skriftligen informerat om syftet med studien, hur uppgifterna kommer att 
användas, att deltagandet är frivilligt och att samtliga deltagare garanteras anonymitet. 
Enligt Vetenskapsrådet (2002:6) kan det grundläggande individskyddskravet 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: 1) informationskravet; 2) samtyckeskravet; 3) 
konfidentialitetskravet; 4) nyttjandekravet. 
 
Enligt Vetenskapsrådets (2002:7–14) forskningsetiska principer innebär 
”informationskravet” att forskaren informerar deltagarna om forskningsuppgiftens syfte, 
”samtyckeskravet” att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan, 
”konfidentialitetskravet” att alla uppgifter om personer i en undersökning ska ges största 
konfidentialitet och personuppgifterna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem 
och, slutligen, ”nyttjandekravet” att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. 
 

3.3.2 Enkät- och intervjuguide 
 
De enkät- och intervjuguider som har använts i studien är egenkonstruerade och 
frågorna utformade i enlighet med syftet för studien. Enkät- och intervjuguiderna inleds 
med en presentation av artikelförfattaren och syftet med forskningen samt information 
om de forskningsetiska principerna. Sedan följer frågor kring respondenternas 
bakgrund, dvs. ålder, kön, hur många år de har arbetat inom Kriminalvården och vilka 
arbetsuppgifter de alternativt har haft. 
 
Enkät- och intervjuguiderna är utformade enligt samma principer men skiljer sig åt från 
varandra genom metoden, i den meningen att respondenten muntligen delges 
bakgrundsinformationen och frågorna under intervjun medan respondenten delges 
samma information skriftligen i enkäten. Vid genomförandet av intervjuer har alla svar 
nedtecknats för hand och sedan transkriberats i ordbehandlingsprogram. All 
bakgrundsinformation och samtliga frågor har syftat till att få respondenten att dels 
reflektera över bakgrundsinformationen och relatera den till sina egna erfarenheter och 
dels antigen bekräfta eller avfärda forskningsresultaten. 
 

3.3.3 Validitet – reliabilitet 
 
Det är vid alla vetenskapliga studier enligt Thurén (2007:26) viktigt att reflektera över 
studiens reliabilitet och validitet, vilket innebär att en studie har tillförlitlighet genom att 
alla mätningar är korrekta och att urvalet är representativt så att tillfälligheter inte 
påverkar resultatet samt att man verkligen har undersökt vad man inledningsvis avsåg 
att undersöka. 
 
Och med utgångspunkt i kriterierna för validitet och reliabilitet menar jag att studien är 
reliabel genom att urvalet visserligen är begränsat men representativt, emellertid kan 
studien vara svår att upprepa eller replikera under exakt samma förutsättningar, 
eftersom erfarenheterna av de språksociala miljöerna och talgemenskaperna kan skilja 



 

29 
 

sig åt och för att varje individs upplevelser av det som undersöks är avhängig den egna 
positionen och tidigare erfarenheter. 
 
Vidare finns det inom kriminalvården många olika säkerhetsnivåer på anstalter, somliga 
är mer slutna än andra och somliga mer öppna, vilket kan påverka normerna för tigande 
och därmed resultatet för studien. Dessutom, vad avser reliabiliteten, finns det också 
anstalter med olika säkerhetsgrad för kvinnor där den språksociala miljön eventuellt kan 
skilja sig markant än jämfört med den språksociala miljön för män. 
 
Vad slutligen gäller validiteten i studien har jag undersökt vad jag föresatt mig att 
undersöka i mitt syfte och min frågeställning, således normerna för tigande i fängelse, 
och materialet anser jag är representativt för syftet och frågeställningen. 
 

3.4 Analys 
 
De intervjuer som genomfördes nedtecknades för hand av mig själv personligen medan 
respondenterna som tillsänts enkäter svarade skriftligt själva, vilka sedan evaluerades 
enskilt i syfte att finna likheter och avvikelser i respondenternas svar. De uttagna citaten 
från intervjuerna i empirin valdes för att ge varje enskild respondent sin personliga 
utsaga kring de olika frågorna, vilket förenklades av att antalet respondenter varit få, 
inalles fyra stycken, men om det hade varit fler respondenter hade jag varit tvungen att 
välja de citat som upplevdes representativa. Slutdiskussionen har sedan skrivits utifrån 
vad som framkommit i empirin, ställt i förhållande till den tidigare forskningen, mina 
egna erfarenheter och teori, men även genom eget urval och som jag ansåg berörde syfte 
och frågeställning. 
 

3.4.1 Kritisk reflektion 
 
De problemområden som kan identifieras i studien anser jag är reliabiliteten och 
validiteten eftersom urvalet och undersökningsområdet är så pass begränsat att 
representativiteten kan ifrågasättas, detsamma gäller objektiviteten på grund av min 
egen roll som forskare eftersom jag är intagen i anstalt, vilket kan ha haft en inverkan på 
respondenternas svar under intervjuerna, men för att i möjligaste mån motverka detta 
har jag ansträngt mig för att förhålla mig självkritisk till mina egna åsikter men även 
kontrollera och distansera mig emotionellt från arbetet och fokusera på min roll som 
forskare. 
 

4 Resultat och analys 
 

4.1 Redovisning av enkäter och intervjuer 
 
Jag har skickat ut enkäter till samtliga respondenter, fyra kriminalvårdare, två män och 
två kvinnor, i varierande åldrar och med varierande tid inom kriminalvården. Två 
respondenter har skriftligen svarat på enkäterna medan två av respondenterna har, sedan 
jag tillfrågat dem via telefon, gått med på att låta sig intervjuas eftersom de vid studiens 
genomförande arbetade på Kva Kumla. 
 
Följande respondenter har antingen svarat via enkäter eller deltagit i intervjuer: 
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• Respondent 1, ”Adam”, är en 77-årig man som arbetat inom kriminalvården i 

drygt 43 år och har haft ett 15-tal olika befattningar, bl.a. som anstaltschef i 
drygt 5 år och regionchef/kriminalvårdsdirektör i drygt 28 år. 

• Respondent 2, ”Bea”, är en 70-årig kvinna som arbetat inom kriminalvården i 
cirka 30 år och innehaft befattningar som kurator, psykolog (utveckling för 
behandling av narkomaner, våldsbrotts- och sexualbrottsdömda), chef för 
Narkomanvårdsteamet, handledare och region/kriminalvårdsdirektör. 

• Respondent 3, ”Christer ”, är en 61-årig man som har arbetat som kriminalvårdare 
inom kriminalvården i 38 år. 

• Respondent 4, ”Dina”, är en 44-årig kvinna som har arbetat som kriminalvårdare 
inom kriminalvården i 11 år. 

 

4.1.2 Frågeställning 1 
 
Både i enkäten och vid intervjun fick respondenterna ta del av bakgrundsinformationen 
till frågeställningen och sedan svara på frågeställningen om de upplevde att den verbala 
kommunikationen mellan intagna och kriminalvårdspersonal påverkas beroende på 
vilken attityd som råder på avdelningen inom gruppen av kriminalvårdspersonal? 
 
Respondent 1, ”Adam”, menade att ett viktigt medel för att minska språkbarriärerna är 
ett äkta engagemang och intresse för såväl personal och intagna, och att han som 
anstaltschef hade en ledarstil som kan kallas för ”management by walking around”, 
vilken innebar att det kändes viktigt för honom med möten, samtal och öppenhet med 
personal och intagna. Enligt ”Adams” bedömning fungerade den verbala 
kommunikationen tämligen bra mellan personal och intagna, oavsett graden av 
slutenhet, under hans tid som anstaltschef. 
 
Men ”Adam” betonade att attityd och förhållningssätt från chefens sida är viktiga 
vägvisare medan vakt, kontroll och ”blåljus i ögonen” är förödande när det gäller 
personalens och chefens sätt att arbeta med de intagna, och att respekten från 
personalens och chefens sida gentemot de intagna är en annan mycket viktig faktor i 
sammahanget: 
 

Någon spelad roll går inte hem hos berörda. Det vore att underskatta deras 
bedömningsförmåga. Det bästa man kan ge en människa näst kärlek är tid. 
Det måste vara en självklarhet även för personalen inom Kriminalvården 
och för övrigt inom hela vårdsektorn. 

 ”Adam” 
 
Respondent 2, ”Bea”, menade att resultaten i Nylanders studie av kommunikationen 
mellan intagna och personal på avdelningar med olika uppdrag, dvs. behandlings- 
respektive säkerhetsinriktade avdelningar, bekräftade hennes erfarenhet. Enligt ”Bea” är 
grundförutsättningen för behandling en relation byggd på en sammarbetsallians mellan 
intagna och personal, där arbetet med att förstärka andra delar av de intagnas resurser än 
de som styrt det kriminella beteendet och förmedla alternativa handlingsmönster, utan 
att för den skull bagatellisera brottsligheten, utgör grunden i den relationen. Relationen 
mellan personal och intagna grundar sig enligt ”Bea” på att den intagne själv vill 
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förändra sig. På avdelningar där behandling bedrivs blir enligt ”Bea” således 
inställningen till de intagna annorlunda: 
 

Inställningen till de intagna blir annorlunda, förförståelsen av dem 
annorlunda och attityderna annorlunda och därmed även kommunikationen. 
Om man ser individen bakom missbruket och brottet kommunicerar man på 
ett annat sätt än på en säkerhetsavdelning där fokus ligger på brotten och 
de kriminella attityderna. 

 ”Bea” 
 
Skillnaden mellan avdelningar som är behandlingsinriktade och avdelningar med högre 
säkerhet är enligt ”Bea” att på avdelningar med högre säkerhet måste relationen till 
intagna vara mer distanserad och bygger med nödvändighet på misstänksamhet och 
rädsla för att bli lurad samt de intagnas diagnostiserade farlighet:  
 

Man ser brottet framför människan och det straff som är utmätt. Dessa 
intagna har ofta en stark förankring i den kriminella subkulturen och är då 
fokuserade på att bygga nätverk för brottslig verksamhet. Det hindrar inte 
att det finns intagna som vill lämna den kriminella världen och de måste 
stödjas till varje pris. Personalen måste ha beredskap att knyta relationer 
och stödja denna exitprocess. 

 ”Bea” 
 
Enligt ”Bea” är hennes erfarenhet att personal i enrum med intagna också stödjer en 
sådan förändring, men att det, som skydd för den intagne, inte kan visas öppet [pga. den 
kriminella subkulturen hos de intagna, min anm., T.B.]. Dock så kan det, menar ”Bea”, 
även vara så att normen inom gruppen av intagna inte tillåter att man engagerar sig i de 
intagna: 
 

Kommunikationen blir olika mellan personal och intagna i olika situationer 
men det är normer som råder i den kriminella subkulturen som styr 
processen på högsäkerhetsavdelningar. Den förförståelse personalen på 
avdelningar med högre säkerhet har av intagna är att de är en manipulativ 
grupp som inte vill förändras och som är identifierade kriminella. Detta 
påverkar personalens kommunikation. De har svårare att se individerna 
utan ser mer kollektivet av intagna. 

 ”Bea” 
 
Enligt ”Bea” styrs intagna på avdelningar som inte har någon relation till personal 
starkare av den kriminella subkulturen, således påverkas enligt ”Bea” personalens 
bild/förförståelse av de intagna av deras samtal med de intagna, liksom relationen till en 
individ, och de intagnas självbild påverkas av återspeglingen från personalen. Men, 
hävdar ”Bea”, personalens syn på intagna påverkas också av de intagnas 
avståndstagande och negativa hållning till personalen: 
 

En negativ attityd upprätthålls genom kommunikationen från båda håll. Det 
blir vi och dem i en negativ spiral. 

 ”Bea” 
 
Denna omständighet och företeelse förtydligar ”Bea” genom exempel från 
missbruksvården, där man vid observationsstudier har kunnat påvisa att den personliga 
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synen på en missbrukare påverkar den verbala beskrivningen av personen och dennes 
handlingar: 
 

Om en missbrukare återfallit i missbruk under en metadonbehandling kan 
det beskrivas av personalen som ett misstag i en kris, om man gillar 
personen eller som ett försök till manipulation om personen är en besvärlig 
patient. 

 ”Bea” 
 
Således påverkas enligt ”Bea” den verbala kommunikationen mellan intagna och 
personal i hög grad av attityder inom gruppen av kriminalvårdspersonal beroende på 
vilket uppdrag personalen har och vilken typ av anstalt de arbetar på: 
 

Därför är det stor skillnad mellan olika anstalter och olika avdelningar. 
Dömda för grova brott som förändrats och är på väg ut efter ett långt straff 
med placering på en öppen anstalt möts av andra attityder från personalens 
sida. De kommunicerar själva med ett annat språk och de bemöts med ett 
annat språk. En positiv spiral bildas. 

 ”Bea” 
 
Avslutningsvis summerar ”Bea” sitt svar på frågeställningen med att konstatera att 
personalens attityder även påverkas av organisationens styrning, attityder hos ledningen 
och närmaste chef: 
 

Den påverkas också av tongivande personal som kan vara äldre personal 
eller personal som ligger bra till hos ledningen. Ledningens språk tillämpas 
också av underlydande. Detta gäller både positiva och negativa attityder. 
Det finns en tydlig parallellprocess som jag har upplevt när det gäller 
kommunikation. Den utgår från ledningen och sprids nedåt i 
organisationen. 

 ”Bea” 
 
Respondent 3, ”Christer ”, bekräftar, liksom ”Bea”, att den verbala kommunikationen 
mellan intagna och kriminalvårdspersonal påverkas beroende på vilken attityd som 
råder på avdelningen inom gruppen av kriminalvårdspersonal, men betonar att det finns 
nyanser: 
 

Jag tänker på olika situationer, om man går in i en grupp, och där tänker 
man ju på vilka som är med mig. Om jag går in på en avdelning med två 
kollegor som jag vet är strikta, så kan jag inte prata med en intagen om 
annat än vädret. Går jag utanför den principen, utan att det handlar om 
något otillåtet, så finns det en risk att de berättar det för min chef. Ibland 
för att vinna egna fördelar. Men de som arbetar i gruppen och gör så, är 
inte fullt accepterade, och följden kan bli en långvarig avskärmning i 
gruppen av en sådan eller sådana personer. Att det blir så är ju för att de 
försöker vinna egna fördelar. När jag till exempel jobbade på D-huset så 
var det annorlunda. Då var det mer ensamarbete och då uppstod inte de här 
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situationerna. Men det var ju 30 år sedan och då var det ett annat 
arbetssätt. Då hade det här med Huddinge inte hänt ännu.4 

 
 ”Christer” 
 
Respondent 4, ”Dina”, bekräftar också, liksom ”Bea” och ”Christer”, att den verbala 
kommunikationen mellan intagna och kriminalvårdspersonal har betydelse för attityden 
inom personalgruppen, och att det finns skillnader mellan slutna visavi öppna 
avdelningar: 
 

Absolut. De öppna avdelningarna, till exempel behandlingsavdelningar, där 
är det ju mer ”öppet” mellan klient och personal medan det är ”slutet” på 
en säkerhetsavdelning – där är det tragiskt. Det går ju inte att jobba med 
klienterna där. På en behandlingsavdelning utvecklar man en relation med 
de intagna, men det får man inte på en säkerhetsavdelning, vilket beror på 
att man aldrig är ensam med den intagne. Det går inte att få ett samtal. På 
isoleringen, till exempel, går det över huvud taget inte att prata med de 
intagna. Det är i princip bara NAV [Nämnden för andlig vård, min anm., 
T.B.] som kan göra det. På isoleringen ska det vara så jävla tvärtråkigt att 
vara, man sitter ju där för att man har misskött sig, och om man bryter mot 
föreskrifterna ska det få konsekvenser. 

 ”Dina” 
 
Genom respondenternas enkät- och intervjusvar bekräftas att kriminalvårdspersonal i 
möte med intagna uppvisar olika grader av attityder, beroende på inom vilken miljö de 
arbetar, t.ex. en behandlingsavdelning visavi en säkerhetsavdelning, så att den verbala 
kommunikationen påverkas och att en mer informell attityd gentemot de intagna är 
accepterad inom personalgruppen på en behandlingsavdelning än jämfört med en 
slutnare avdelning, eftersom personal sällan spenderar tid tillsammans med intagna på 
sådana avdelningar, och när de väl gör det så övervakas de av andra kriminalvårdare. 
 
Respondent 1, ”Adam”, som har arbetat längst inom Kriminalvården och innehaft 
ledande befattningar, är dock den enda av respondenterna som har en avvikande 
uppfattning. Enligt ”Adam” fungerade kommunikationen mellan personal och intagna 
tämligen bra, oavsett graden av slutenhet, under hans tid som anstaltschef. Respondent 
2, ”Bea”, som likt ”Adam” arbetat länge inom Kriminalvården och innehaft ledande 
befattningar, vidimerar forskningsresultaten i den aktuella studien av Nylander et al, 
och menar att den verbala kommunikationen mellan intagna och personal påverkas 
beroende på vilken attityd som råder på avdelningen inom gruppen av 
kriminalvårdspersonal, och utvecklar dessutom de bakomliggande skälen till 
attitydskillnaderna. 

                                                 
4 Respondent 3, ”Christer”, åsyftar här mordet på en kvinnlig kriminalvårdare den 3 oktober 2011 på 
häktet i Huddinge. En intagen dömdes efteråt till livstids fängelse för mordet. Mordet blev omdiskuterat 
eftersom man ansåg att rutinerna kring ensamarbete hade brutits. Kriminalvården medgav senare att 
rutinerna inte hade följts och bad de anhöriga till den kvinnliga kriminalvårdaren om ursäkt. Två år efter 
mordet misstänktes fyra anställda vid Kriminalvården för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död 
och sommaren 2014 åtalades tre tidigare chefer vid häktet men friades småningom av Södertörns tingsrätt 
eftersom tingsrätten inte ansåg att det gick att bevisa att de tre cheferna borde ha räknat med ett dödsfall 
på grund av bristande rutiner. Se Emelie Henricson. (2015, februari 2) Chefer frias efter mord på 
Huddingehäktet. Expressen. Hämtad november 23, 2016, från http://www.expressen.se/nyheter/chefer-
frias-efter-mord-pa-huddingehäktet/ 
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Det är enligt ”Bea” framförallt på de slutna avdelningarna som dessa attityd- och 
kommunikationsskillnader märks tydligast, främst genom att intagna inte har någon 
relation till personal och därför starkare styrs av den kriminella subkulturen, vilket i sin 
tur påverkar personalens bild av de intagna genom deras samtal med de intagna och vice 
versa, så att en negativ attityd upprätthålls genom kommunikationen från båda håll. 
Men, enligt ”Bea” påverkas även personalens attityder av organisationens styrning, 
attityder hos ledningen och närmaste chef, och menar att det finns en tydlig 
parallellprocess vad avser kommunikationen som utgår från ledningen och sprids nedåt i 
organisationen. 
 
Respondent 3, ”Christer ”, som arbetat 38 år som kriminalvårdare, bekräftar att den 
verbala kommunikationen mellan intagna och personal påverkas beroende på vilken 
attityd som råder på avdelningen inom personalgruppen, och exemplifierar fenomenet 
med strikta kollegor som berättar för chefen om han pratar med en intagen om annat än 
vädret, utan att det handlar om något otillåtet, för att vinna egna fördelar, men inskärper 
samtidigt att det kan bli följder för de kollegor som agerar på det viset, t.ex. lång tids 
avskärmning i gruppen, och att ett sådant beteende inte är fullt accepterat. 
 
Respondent 4, ”Dina”, som arbetat 11 år som kriminalvårdare, bekräftar, precis som 
föregående respondent, att den verbala kommunikationen mellan personal och intagna 
påverkas av vilken attityd som råder på avdelningen inom personalgruppen, och menar 
att det är en skillnad i kommunikationen mellan personal och intagna på de öppna 
avdelningarna, exempelvis behandlingsavdelningarna, medan det är mer slutet på en 
säkerhetsavdelning och att det inte går att arbeta med de intagna på sådana avdelningar 
eftersom man aldrig är ensam med den intagne. På isoleringsavdelningen är det enligt 
”Dina” ännu värre eftersom det i princip är omöjligt prata med de intagna. 
 
Vid framställningen av uppsatsen har jag avtjänat nästan 17 år av ett livstidsstraff och 
sammanlagt omkring 23 år i fängelse, min personliga erfarenhet av förhållandena inom 
Kriminalvården, oavsett graden av öppenhet och slutenhet på anstalter och avdelningar, 
är m.a.o., sorgligt nog, minst sagt, gedigen. Under mina år i fängelse har jag vistats på 
alla former av anstalter och avdelningar, dvs. de anstalter och avdelningar som har haft 
lägsta säkerhetsnivå, mellannivå och högsta, kort sagt hela spektrumet av säkerhet, och 
de erfarenheter som samtliga respondenter utom ”Adam” uttrycker stämmer väl med 
min egen uppfattning och erfarenheter. 
 
Det är en avsevärd skillnad i kommunikationen mellan personal och intagna på de 
slutna avdelningarna visavi de öppna avdelningarna. På säkerhets- och 
isoleringsavdelningarna samtalar inte personal och intagna informellt pga. de attityder 
som råder inom både gruppen av personal och gruppen intagna, som i sin tur grundar 
sig på dels en starkt negativ kåranda inom gruppen av personal och dels de kriminella 
normerna inom gruppen av intagna, som är mer framträdande hos båda grupperna på de 
slutna än jämfört med de öppna avdelningarna, som ”Bea”, ”Christer” och ”Dina” 
vittnar om i sina enkät- och intervjusvar. 
 
Att ”Adam” har en avvikande uppfattning än min egen och de övriga respondenternas 
erfarenheter behöver inte vara felaktig, eftersom det, som sagt, beror på vilken typ av 
anstalt som avses. Anstalter med lägre säkerhet, t.ex. Kva Österåker, som är en mindre 
sluten anstalt än Kva Kumla och Kva Hall, har normalt en mer informell 
kommunikation mellan personal och intagna. Säkerheten är inte lika dominerande och 
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således är inte heller den negativa kårandan och attityden till de intagna lika stark 
samtidigt som de kriminella normerna hos gruppen av intagna, av förklarliga skäl, inte 
är lika framträdande. Dessa omständigheter anser jag talar för att ”Adams” erfarenheter 
är minst lika giltiga som övriga respondenters. 
 
Sedan är det också en lednings- och säkerhetsfråga, vilket både ”Bea” och ”Adam” 
vittnar om, och som säkerligen påverkar attityd och kommunikation mellan personal 
och intagna. De övriga respondenterna berör denna omständighet också, även om det 
inte uttalas direkt utan snarare indirekt, som t.ex. ”Christers” anmärkning om att han 
känner sig tvingad att tänka på vad han säger till de intagna inför sina kollegor, så att 
dessa inte anmäler honom till överordnad om han pratar med de intagna på ett sätt som 
går utanför normen inom personalgruppen, och ”Dinas” konstaterande att det inte går att 
kommunicera med de intagna eftersom personalen aldrig lämnas ensamma med de 
intagna på de slutna avdelningarna [här åsyftas säkerhets- och isoleringsavdelningar, 
min anm., T.B.] med högre säkerhet. 
 

4.1.3. Frågeställning 2 
 
Precis som i föregående frågeställning presenterades i både enkäten och intervjun 
bakgrundsinformationen till frågeställningen innan respondenterna fick svara på om de 
hade erfarenhet av att det finns eller uppstår oskrivna regler inom personalgruppen för 
hur man kommunicerar med intagna på säkerhetsavdelningar (eller andra slutna 
avdelningar som t.ex. isoleringsavdelningar) visavi behandlingsavdelningar (eller andra 
mer öppna, mindre säkerhetsorienterade avdelningar) och om det föreliggare skillnader i 
sättet mellan olika avdelningar att kommunicera med de intagna? 
 
Respondent 1, ”Adam”, menade att han inte hade någon direkt erfarenhet av oskrivna 
regler inom personalgruppen men att han hade vissa kunskaper från andra anstalter när 
det gäller sådana regler: 
 

Om det finns säkerhets- och behandlingsavdelningar på samma anstalt finns 
det olika sätt att tänka hos personalgrupperna. Allmänt kan sägas att det 
förekommer en obalans mellan säkerhet och behandling, något som ökat 
under de senaste årtiondena jämfört med 1970-talet. 

 ”Adam” 
 
”Adam” menar att det är mer komplicerat att mäta effekterna av vård- och 
behandlingsarbetet visavi brister i säkerheten, t.ex. i form av rymningar, 
rymningsförsök och insmuggling av droger, eftersom uppmärksamheten i de senare 
fallen blir mycket större från massmedia, och att det borde uppröra allmänhet och 
massmedia mer att i genomsnitt 40 procent, ibland betydligt fler, återfaller i brott än de 
relativt fåtaliga rymningar som sker: 
 

Detta förklarar att högsta ledningen och säkerhetspersonalen har en annan 
syn på kriminalvårdsarbetet jämfört med personal på 
behandlingsavdelningarna som söker sig dit. Jag kan också konstatera att 
antalet ”säkerhetsinspektörer” har ökat de senaste åren vilket sänder ut 
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signaler om vad som idag prioriteras i dagens kriminalvård. Jämför 
stängningen av Gruvberget för några månader sedan!5 

 ”Adam” 
 
Respondent 2, ”Bea”, bekräftar att det finns och uppstår oskrivna regler inom 
personalgruppen för hur man kommunicerar med intagna på säkerhetsavdelningar visavi 
behandlingsavdelningar och att det föreligger skillnader i sättet mellan olika avdelningar 
att kommunicera med de intagna: 
 

Ja, självklart. I grupper och särskilt i isolerade grupper (på ett fängelse är 
ju både intagna och personal isolerade från omvärlden) skapas oskrivna 
regler. Detta gäller särskilt på fängelser med högre säkerhet, intagna med 
längre strafftider med särskilda villkor som förhindrar öppen 
kommunikation inom enheten och kontakter med yttervärlden är begränsad. 
Det finns oskrivna regler också på enheter med mindre säkerhet men 
möjligheten att agera mer flexibelt är större och har mer acceptans. 

 ”Bea” 
 
”Bea” utvecklar sitt svar med sina erfarenheter kring oskrivna regler i kommunikationen 
mellan kriminalvårdspersonal och intagna med exempel från hennes varierande yrkesliv 
inom Kriminalvården: 
 

Jag har sett exempel i olika personalgrupper på anstalter och i frivård och 
jag har upplevt det via intagna jag haft psykologsamtal med. I individuella 
samtal där syftet med samtalet är ett lärande och där samtalet inte kan 
utnyttjas för varken repressiva åtgärder eller förmåner inser man vilka 
masker intagna har för varandra och för personalen. Olika informella 
regler blir tydligare. Intagna är ärligare och öppnare i en sådan relation 
och behöver inte spela teater. Detta samspel finns också i andra viktiga och 
fria relationer som till NAV-ledamöter och lärare. Ibland har jag även sett 
exempel på sådana relationer mellan intagna och arbetsledare. 

 ”Bea” 
 
Som chef inom Kriminalvården menar ”Bea” att hon märkt att hur en del 
personalgrupper kan styras av oskrivna regler och normer: 
 

Arbetar man som chef med personal inser man också hur en del grupper 
kan styras av oskrivna regler och normer som kan utgå från enskilda starka 
medarbetare och vara på tvärs med Kriminalvårdens uppdrag om att 
bedriva en human kriminalvård. En hel grupp kan bli styrd av dessa 
normer. Om man protesterar riskerar man utfrysning. Enda sättet att 
minska dessa destruktiva krafter är att skapa öppenhet och möjlighet för 
analys och kritik. 

                                                 
5 Vid genomförandet av enkät- och intervjufrågorna var verksamheten vid Gruvberget nedlagd men har 
sedan dess återupptagits. Gruvberget är en anstalt med 20 platser och belägen cirka fyra mil söder om 
Bollnäs. Verksamheten på anstalten är främst inriktad på samhörigheten med familjen samt olika hälso- 
och friluftsaktiviteter. Bland kurserna finns idrott, yoga, fiske, friskvård, kost & motion, natur & miljö 
samt livsåskådning. En vistelse på Gruvberget är i första hand ett komplement till det program- och 
behandlingsarbete som den intagne genomgår på hemmaanstalten. Uppgifterna om Gruvberget är 
hämtade den 26 februari 2016 från https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-
kontakta/verksamhet/anstalt/gruvberget 
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 ”Bea” 
 
Men ”Bea” berättar även om hur attityder i kommunikationen till och med de intagna 
ibland påverkas till det positiva genom de möten mellan intagna och personal som sker i 
Kriminalvårdens behandlings- och påverkansprogram: 
 

När vi införde föräldrautbildning på anstalter och dessa cirklar leddes av 
vårdare förändrades ibland synen på en intagen. Plötsligt såg man pappan 
bakom brotten och man kunde känna igen sig i svårigheter i föräldrarollen. 
Kommunikationen förändrades. Detsamma gäller vårdare som är delaktiga 
i tolvstegsbehandlingens samtalsgrupper. De ser människan bakom 
missbruket och kriminaliteten och kommunicerar på ett annat sätt. 

 ”Bea” 
 
Respondent 3, ”Christer ”, är mer tveksam till företeelsen om att det uppstår oskrivna 
regler inom personalgruppen för hur man kommunicerar med intagna på 
säkerhetsavdelningar visavi behandlingsavdelningar och om det föreligger några 
skillnader i sättet mellan olika avdelningar att kommunicera med de intagna: 
 

Njae, det tycker jag inte att det gör, men det är klart, om det är ett negativt 
besked så bestämmer vi att ”du och du” pratar med den intagne. Man går 
så att säga enbart efter manus och delger den intagne beslutet. Man har 
synen att regler är till för att följas och blir det en häftig stämning så drar 
man sig tillbaka eller rycker larmet. Jag säger inte att alla gör det, men ett 
tips är ju att man väljer vilken personal som ska delge beslutet, snarare än 
att man tänker på hur det ska sägas, så att det inte blir en diskussion. 

 ”Christer” 
 
Respondent 4, ”Dina”, bekräftar däremot denna omständighet och ger dessutom 
exempel på hur man kommunicerar med de intagna beroende på omständighet och 
graden av säkerhet: 
 

Ja, det har jag, På slutna avdelningar får du bara ett beslut. Punkt. På 
behandlingsavdelningar förbereder man sig inför ett negativt beslut, så att 
man går undan och meddelar den intagne beslutet, sedan så pratar man 
med ens kollegor om beslutet och hur den intagne eventuellt kommer att 
reagera innan man delger honom det. Har man en bra relation med 
klienterna så blir det oftast lättare att meddela ett negativt beslut. 
Människan är ju i fokus på ett annat sätt på en behandlingsavdelning. Den 
är inte enbart ett intagning- eller rumsnummer som på en isolerings- eller 
säkerhetsavdelning. Dessutom använder man sig mer av förnamn än 
efternamn eller intagningsnummer i kommunikationen om den intagne 
mellan personal, just för att människa ska vara i centrum, så att det inte blir 
ett ”vi och dom”-tänkande. 

 ”Dina” 
 
Genom enkät- och intervjusvaren bekräftas att det finns och uppstår regler inom 
personalgruppen för hur man kommunicerar med intagna på säkerhetsavdelningar visavi 
behandlingsavdelningar och att det föreligger skillnader i sättet mellan olika avdelningar 
att kommunicera med de intagna. 
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Respondent 1, ”Adam”, svarade att han själv inte hade någon direkt erfarenhet av 
oskrivna regler inom personalgruppen men bekräftade att det finns olika sätt att tänka 
inom personalgrupperna beroende på om det finns en säkerhets- och 
behandlingsavdelning medan respondent 3, ”Christer ”, var tveksam och svarade 
nekande på frågan om det uppstod oskrivna regler inom personagruppen för hur man 
kommunicerar med intagna på säkerhetsavdelningar visavi behandlingsavdelningar men 
medgav att de inom personalgruppen ändå anpassade sin kommunikation med de 
intagna beroende på om de skulle delge en intagen ett negativt besked. 
 
Respondent 2, ”Bea”, å sin sida, bekräftade att det finns och uppstår oskrivna regler 
inom personalgruppen för hur man kommunicerar med intagna på säkerhetsavdelningar 
visavi behandlingsavdelningar, och att det finns skillnader i sättet mellan olika 
avdelningar att kommunicera med de intagna. Enligt ”Bea” är detta fenomen självklart 
eftersom det i grupper som är isolerade skapas oskrivna regler, särskilt på fängelser med 
högre säkerhet där intagna har längre strafftider med särskilda villkor som förhindrar 
öppen kommunikation inom enheten och kontakter med yttervärlden är begränsad, men 
även om det finns oskrivna regler för hur man kommunicerar på enheter med mindre 
säkerhet så är möjligheten att agera mer flexibelt större och har mer acceptans. 
 
Likaså menade ”Bea” att hon, som chef, märkt att en del personalgrupper styrs av 
oskrivna regler och normer som kan utgå från enskilda starka medarbetare och vara på 
tvärs med Kriminalvårdens uppdrag om att bedriva en human kriminalvård. ”Bea” 
menar att en hel grupp kan vara styrd av sådana normer och om någon ur 
personalgruppen protesterar riskerar den utfrysning men att sådana attityder och normer 
kan förändras till det positiva genom de möten mellan intagna och personal som sker i 
Kriminalvårdens behandlings- och påverkansprogram. 
 
Respondent 4, ”Dina”, bekräftade, liksom ”Bea”, att det finns oskrivna regler inom 
personalgruppen för hur man kommunicerar med de intagna beroende på 
omständigheterna och graden av säkerhet. Enligt ”Dina” förbereder sig personalen på 
behandlingsavdelningar inför ett negativt beslut eftersom människan är i fokus på ett 
annat sätt medan personal på slutna avdelningar inte tar samma hänsyn. Vidare är man 
mer informell i kommunikationen med de intagna på en behandlingsavdelning visavi en 
slutnare avdelning och använder sig mer av förnamn än efternamn eller 
intagningsnummer, just för att människan ska vara i centrum, så att det inte uppstår ett 
”vi och dom”-tänkande. 
 
Mina egna erfarenheter stämmer väl överens med respondenterna 2 och 4, dvs. ”Bea” 
och ”Dina”, och mindre väl med respondenterna 1 och 3, dvs. ”Adam” och ”Christer”, 
men enligt min mening bekräftar ändå samtliga respondenter att det förekommer en 
anpassning inom personalgruppen i kommunikationen mellan intagna och personal 
beroende på omständigheter och graden av säkerhet. ”Adam” vitsordar att det 
förekommer skilda attityder beroende på graden av säkerhet även om han personligen 
inte har någon erfarenhet av oskrivna regler, och likadant är det med ”Christer”, som 
medger att personalen anpassar sin kommunikation med den intagne om ett besked är 
negativt. 
 
”Bea” är den som verkar ha en uppfattning som bäst överensstämmer med min egen 
erfarenhet, likaså ”Dina”, nämligen att personal, beroende på om det rör sig om en 
sluten avdelning visavi en öppen, har ett annat sätt att kommunicera med den intagne. 
På slutna avdelningar, t.ex. säkerhetsavdelning, ligger fokus främst på säkerheten och 
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mindre på människan, vilket förklarar attityden till de intagna men även sättet att 
kommunicera – oavsett om det handlar om att ge den intagne ett negativt besked! 
 

4.1.4 Frågeställning 3 och 4 
 
De frågor som avhandlades föregicks, precis som inför föregående frågeställningar, av 
en bakgrundsinformation som presenterades i både enkäten och intervjun innan 
respondenterna fick svara på om de dels (frågeställning 3) under deras tid som anställda 
inom Kriminalvården upplevt att det finns en kollegial sammanhållning, dvs. kåranda, 
och om den på något vis leder till oskrivna regler för när man bör tiga och tala, vem som 
bör göra det, om vad man får tala med vem, när, var och hur och dels (frågeställning 4) 
om det finns oskrivna regler om vad en kriminalvårdare bör och inte bör säga till en 
intagen, dvs. om sin egen person, privatlivet, arbetet och andra intagna? 
 
Respondent 1, ”Adam”, menade att han, för egen del, vad avser frågeställning 3, inte 
upplevt någon kåranda inom kriminalvården, men reserverade sig för att det inte 
behöver innebära att någon sådan inte existerar: 
 

Någon kåranda hos personalen har jag för egen del inte upplevt under 
anställning inom Kriminalvården. Det behöver naturligtvis inte innebära att 
sådan kollegial sammanhållning inte finns. Men att det skulle handla om 
samma dimension som existerar inom polisen kan jag inte föreställa mig. 

 ”Adam” 
 
Och vad avser frågeställning 4, om det finns några oskrivna regler om vad en 
kriminalvårdare bör och inte bör säga till en intagen, menade ”Adam” att det finns både 
skrivna och oskrivna regler om vad man bör säga: 
 

Det finns både oskrivna och allmänt skrivna regler om vad man bör säga 
och inte säga i arbetet med intagna inom Kriminalvården. Det bör gå ut på 
att den anställde inklusive mig själv inte bör vara alltför privat i arbetet 
med de intagna. Det handlar om rimlighetsbedömningar. Det är en del av 
det professionella arbetet att klara av, utan att målet, som är inriktat på den 
intagnes rehabilitering, inte äventyras eller försvåras. Det här är en fråga 
som hör hemma i det handledningsarbete som sker med personalen. 

 ”Adam” 
 
Respondent 2, ”Bea”, bekräftar att, vad avser frågeställning 3, hon upplevt att det finns 
en viss kåranda, men att den inte är lika framträdande som t.ex. polisens kåranda: 
 

Jag har upplevt att det finns en viss kåranda. Den är inte lika framträdande 
som t.ex. polisens men den finns. Och jag har också mött personal som gått 
emot en kollektiv kåranda om tystnad och vågat stå för exempelvis kritik 
mot hur en kollega behandlar intagna eller annan personal. En kåranda är 
något gott om den tjänar en human kriminalvård men skadlig om den 
underblåser mentala eller fysiska övergrepp mot intagna och leder till egen 
straffutmätning. Även personal kan drabbas med utfrysning. 

 ”Bea” 
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”Bea” menar, vad avser frågeställning 4, att det finns tydliga etiska regler för anställda i 
relation till kriminalvårdsklienter och att relationen till intagna ska vara professionell 
men inte privat: 
 

Det finns tydligt skrivna etiska regler för anställda i relation till 
kriminalvårdsklienter. Relationen till intagna ska vara professionell men 
inte privat. Det innebär att inte inleda förhållanden, inte låta sig mutas, inte 
ge förmåner eller bestraffningar. Dela med sig av erfarenheter och kunskap 
men inte prata om sina egna problem. Sedan finns det förstås oskrivna 
regler som styrs utifrån vilka attityder man har till intagna som kan vara 
olika på olika avdelningar, i olika arbetsgrupper eller olika yrkesgrupper 
som jag har skrivit tidigare. 

 ”Bea” 
 
Respondent 3, ”Christer ”, bekräftar, vad avser frågeställning 3, att det finns en kåranda 
inom kriminalvården och att den förmodligen är olika stark beroende på vilken 
avdelning man arbetar: 
 

För det första kan man säga: En kåranda, visst finns det! Men sedan tror 
jag, beroende på vart man jobbar, om vi tar Kumla, så är kårandan olika 
stark beroende på vilken avdelning man jobbar. Den är ju starkare på en 
isoleringsavdelning än jämfört med en behandlingsavdelning. Men vad är 
kårandan, egentligen? Kårandan är ju att man inte springer med skvaller 
till chefen. Och det andra är ju, om man står i en korridor och pratar, tre 
stycken, så ställer man upp för varandra. Och vad jag menar med det, är att 
inte en av de tre säger något annat, och splittrar gruppen. 

 ”Christer” 
 
Vad sedan gäller frågeställning 4 menar ”Christer” att de formella reglerna innebär att 
man på sin höjd t.ex. medger att man varit på semester om man kommer till arbetet 
solbränd medan den informella regeln är att man inte utvecklar något sidospår i 
kommunikationen med den intagne: 
 

De skrivna och formella reglerna är att man som egenperson på sin höjd till 
exempel medger att man varit på semester om man kommer till jobbet 
solbränd, ”Ja, jag har varit i Thailand”, men man utvecklar inte något 
sidospår och berättar detaljerat vad man gjort. Det sistnämnda är den 
informella regeln. Vad gäller punkten om intagna, så är den strikt – man 
pratar inte med intagna om andra intagna. Det gäller även arbetet och 
kollegor. 

 ”Christer” 
 
Respondent 4, ”Dina”, menar, vad avser frågeställning 3, att det finns en kåranda och 
att en regel är att man inte bör säga emot en kollega inför intagna: 
 

Ja, det finns en kåranda. En regel är att man inte bör säga emot en kollega 
inför intagna, men det beror på vad det handlar om, och har man en 
avvikande åsikt, som man vet är rätt, så står man på sig och det enskilt. Jag 
kan ju gå till min chef och anmäla missförhållanden, för om det är något 
som är fel så måste man säga det, men är det kollegor som har inflytande i 
arbetsgruppen så kan det i förlängningen leda till problem. Ny personal kan 
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dessutom ha problem med att komma in i arbetsgruppen, men just den 
frågan jobbar man för närvarande mycket med inom Kriminalvården, så det 
beror helt på vilken kontakt du har uppåt med chefen om man vågar yttra 
sig. 

 ”Dina” 
 
”Dina” berättar att hon anpassar sig till arbetsgruppen och att hon inledningsvis brukar 
anpassa sig till de informella reglerna men att hon, efter tag, börjar rucka lite på de 
informella reglerna: 
 

Vet jag vad det är för folk som jobbar så anpassar jag ju mig till 
arbetsgruppen, men jag gör enbart det som ska göras – inget mer. På en 
sluten avdelning, till exempel isolering eller säkerhetsavdelning, så 
anpassar man sig inledningsvis till de informella reglerna, dvs. att man inte 
pratar med intagna, men efter ett tag, när man varit där ett tag, så börjar 
jag rucka lite på de informella reglerna. 

 ”Dina” 
 
Motivationen bakom hennes beteende förklarar ”Dina” med att hon älskar att arbeta 
med de svåra klienterna, men förklarar att det inte går att göra så, som hon gör, om man 
inte har arbetat inom Kriminalvården ett tag: 
 

Jag älskar att jobba med de svåra klienterna, de som uppfattas som dryga 
och jobbiga, och när man når fram så förstår de att man vill väl. Det är 
några klienter som sagt: ”Vad fan bryr du dig för?” Och då säger jag att 
jag är här för honom. Jag slänger ut ett bete och sedan får de nappa om och 
när de vill. Man kan säga att man bygger upp ett förtroende. Men så här 
kan du inte göra om du inte jobbat ett tag inom Kriminalvården. 

 ”Dina” 
 
Vad avser frågeställning 4 menar ”Dina” att man som nyanställd är väldigt 
tillbakadragen, eftersom man dels har lärt sig att vara det och dels för att man inte vet 
vad arbetet kräver, men sedan, när man blivit mer bekväm i sin yrkesroll, vet man vad 
man kan prata om: 
 

När man börjar så är man väldigt tillbakadragen, men det är väl för att man 
har lärt sig att vara sådan. Man vet ju inte vad jobbet kräver, man är ju 
nybörjare och så, och vet inte hur jobbet fungerar, sedan med tiden, när 
man kan jobbet och man blir mer bekväm, så lär man sig vad man kan säga. 
Man blir mer bekväm. Ja, alltså, det blir inte lika farligt. I början är man ju 
mer försiktig men sedan lär man sig, när man jobbar nära sina klienter, vad 
man kan prata om. Sedan tror jag faktiskt att det är så att man får en annan 
relation med de klienter man är kontaktperson till, och då blir man ju 
tvungen att vara mer privat. Ska man t.ex. diskutera en sak som man har 
upplevt så måste man ju ta exempel från privatlivet och jämföra med. 

 ”Dina” 
 
Slutligen berättar ”Dina” att man inte pratar med intagna om andra människor eller 
kollegor, och likadant om man är i en relation. Enligt ”Dina” lär man sig detta av andra 
kollegor och anpassar sig till det rådande klimatet på avdelningen mellan personal och 
intagna: 
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Till intagna pratar man helst inte om andra människor, man nämner t.ex. 
inte att en kollega är hemma och VAB-ar, eftersom den kanske inte nämnt 
att han eller hon har barn. Och det är samma om man har en relation. Man 
måste tänka sig för till lite grann. Men det lär man sig genom hur ens 
kollegor är, man är ju s.a.s. likasinnade i de frågorna. Man blir ju det på en 
avdelning. Skulle jag t.ex. komma till en avdelning där man inte är så öppen 
så blir ju jag likadan. Och kommer man till en avdelning där intagna tagit 
avstånd till personalen blir det ju automatiskt att man gör det själv, alltså 
tar avstånd till de intagna. Vill inte en klient ha kontakt så är det ”fine”. Då 
väntar jag ut honom istället. Man scannar ju av och så anpassar man sig till 
den rådande situationen. 

 ”Dina” 
 
Sammanfattningsvis bekräftar samtliga respondenter att det finns en form av kåranda 
inom kriminalvården, även om respondent 1, ”Adam”, inte sade sig ha någon personlig 
erfarenhet av någon sådan under sin tid som anställd inom Kriminalvården, och att det 
finns informella regler för vad man får säga som kriminalvårdare till en intagen. 
Respondent 2, ”Bea”, menade liksom ”Adam”, att det visserligen finns en viss kåranda 
men att den inte är lika framträdande som hos polisen. Respondent 3, ”Christer ”, 
bekräftade utan omsvep att det finns en kåranda och att den förmodligen är olika stark 
beroende på vilken avdelning man arbetar. Enligt ”Christer” är kårandan starkare på en 
isoleringsavdelning än jämfört med en behandlingsavdelning. Respondent 4, ”Dina”, 
bekräftade lika självklart som respondent 3, ”Christer”, att det finns en kåranda, och att 
man som ny kan ha problem att komma in i arbetsgruppen och om man anmäler 
missförhållanden till sin chef kan det i förlängningen leda till problem. 
 
Min personliga erfarenhet stämmer väl in på respondenternas, både i frågeställning 3 
och 4, även om jag enbart tagit del av den som intagen, och eftersom jag varit placerad i 
säkerhetsavdelning mellan 2000 och 2010, isoleringsavdelning mellan 2004 och 2006, 
normalavdelning mellan 2010 och 2013 och numera vistas på en behandlingsavdelning 
sedan 2013 så har jag således upplevt hela registret av kriminalvårdspersonalen kåranda 
och normerna för tigande hos både intagna och kriminalvårdspersonal. 
 
De erfarenheter jag har av både slutna och mer öppna avdelningar och den personal som 
arbetar på dessa visar att det finns en kollegial sammanhållning, dvs. kåranda, med 
oskrivna regler inom personalgruppen och som upplevs mer påtaglig på slutna 
avdelningar, som t.ex. säkerhets- och isoleringsavdelningar, än jämfört med normal- 
och behandlingsavdelningar, där kommunikationen mellan intagna och personal skiljer 
sig åt pga. attityden hos både personal och intagna. 
 
Vad avser frågeställning 3, dvs. om respondenterna upplevt att det finns en kollegial 
sammanhållning, dvs. kåranda, och om den på något vis leder till oskrivna regler för när 
man som kriminalvårdare bör tiga och tala, vem som bör göra det, om vad man får tala 
med vem, när, var och hur, menar jag att det, särskilt på isolerings- och 
säkerhetsavdelningarna, finns en påtaglig kåranda som framförallt märks i attityden och 
dialogen till de intagna. Både på isolerings- och säkerhetsavdelningarna är 
kommunikationen med de intagna strikt formell, ingenting utöver den dagliga 
verksamheten avhandlas, vilket förmodligen bottnar i ett säkerhetstänkande, precis som 
”Dina” och särskilt ”Bea” nämner, eftersom personalen alltid övervakas av kollegor i 
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kommunikationen med de intagna och således inte ges utrymme för en mer informell 
kommunikation. 
 
Vad gäller frågeställning 4, dvs. om det finns oskrivna regler om vad en kriminalvårdare 
bör och inte bör säga till en intagen, dvs. om sin egen person, privatlivet, arbetet och 
andra intagna, så upplever jag att de formella och informella, alltså skrivna såväl som 
oskrivna, reglerna för detta skiljer sig markant åt mellan de slutna och öppna 
avdelningarna. De bakomliggande orsakerna till denna diskrepans ligger, menar jag, 
främst i skilda attityder till de intagna och det faktum att kommunikationen mellan 
personal och intagna inte alltid övervakas av annan personal. 
 
Som exempel på skillnaden mellan slutna och öppna avdelningar, ex. normal- och 
behandlingsavdelningar, utses en kontaktman åt varje intagen, en kontakman kan 
företräda flera intagna samtidigt, och vid särskilda ärenden, t.ex. uppdateringar av 
verkställighetsplanen – VSP eller inför kollegium, sammanträder kontaktman och 
intagen enskilt i ett särskilt kontor på avdelningen, och vid dessa tillfällen diskuteras 
den intagnes privata relationer, målsättningar under verkställigheten, etc., som har 
betydelse för den intagne under verkställigheten, i kontakten med anhöriga, inför 
permissioner och utslussning. 
 
Dessa möten ger således utrymme för personal och intagna att bekanta sig med 
varandra, både formellt och informellt, genom att den intagnes privatliv avhandlas 
relativt ingående, och ofta görs förankringar till kontaktmannens privatliv; särskilt om 
det finns gemensamma erfarenheter vad gäller familjeliv, div. privata problem, etc., och 
som kontaktmannen kan bistå med råd kring och hämta exempel ur sitt eget privatliv. 
Det är således, i många fall men inte alla, en högst levande och privat konversation som 
inte är möjlig på de slutna avdelningarna. 
 
I perspektiv till denna omständighet ska förstås även de intagnas normer för vilken form 
av kommunikation som är tillåten med personal ställas, och enligt min mening är dessa 
normer mer uppluckrade på en behandlingsavdelning än jämfört med en isolerings- och 
säkerhetsavdelning, så att en mer informell kommunikation blir möjlig mellan personal 
och intagna på en behandlingsavdelning. Attityder och normer hos både intagna och 
personal om vad som får sägas och inte sägas är, menar jag, avhängig varandra och gör, 
precis som ”Bea” hävdade i frågeställning 1, att en negativ attityd upprätthålls genom 
kommunikationen från båda håll så att det blir ett ”vi och dom”-tänkande i en negativ 
spiral. 
 

4.1.5 Frågeställning 5 och 6 
 
Samma modus operandi [lat. tillvägagångssätt, min anm., T.B.] användes som i tidigare 
frågeställningar där bakgrundsinformationen presenterades i både enkäten och intervjun 
innan respondenterna fick svara på om de dels (frågeställning 5) upplevde att det fanns 
en tystnadskultur liknande den inom polisen hos anställda inom Kriminalvården, och 
om de i korthet kunde redogöra för hur, om de ansåg att det fanns en sådan, de upplevde 
den, och dels (frågeställning 6) vilken erfarenhet de hade av att kriminalvårdspersonal 
vågade anmäla missförhållanden inom Kriminalvården och ifrågasätta eller anmäla 
kollegor som begår övergrepp, och om de som vågade göra det behandlades annorlunda, 
dvs. blev utfrysta eller trakasserade, av sina kollegor efteråt? 
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Respondent 1, ”Adam”, menade, vad avser frågeställning 5, att det finns både en 
tystnads- och beroendekultur inom Kriminalvården och räknade upp de intagnas 
fängelsekoder: 
 

Det finns både en tystnadskultur och en beroendekultur inom 
Kriminalvården. Tystnadskulturen när det gäller de intagnas fängelsekoder: 
icke ange varandra, inte prata om medintagna i samtal med 
kriminalvårdspersonal – gäller främst de mest slutna avdelningarna – inte 
tillåtet att klaga på intagna inför kriminalvårdspersonal. Alla de nämnda 
fängelsekoderna är inte särskilt aktuella på de öppna och halvöppna 
avdelningarna men på de mer slutna avdelningarna finns inget annat än att 
acceptera förekomsten av denna tystnad. 

 ”Adam” 
 
Men ”Adam” påpekade att denna tystnadskultur, som existerar hos intagna, även, i viss 
mån, gäller kriminalvårdspersonal visavi högre chefer: 
 

Men denna tystnadskultur gäller i viss mån även kriminalvårdspersonal 
visavi högre chefer. Är högsta chefen rädd och osäker – sådana exempel 
finns – sprids denna rädsla och osäkerhet genom hela organisationen. 
Tystnaden hos underställd personal blir nästan total. Det finns också inom 
Kriminalvården en fråge- eller beroendekultur och även denna är orsakad 
av rädsla. Att fråga närmaste chef och inte riskera göra fel. ”Den rädde går 
villigt bakom formalismens järnvägg” (Aksel Sandemose). Reglerna skapar 
trygghet och alla behandlas lika – tror man! Det gäller att vara överdrivet 
försiktig – att inte hamna i onåd. 

 ”Adam” 
 
Vad avser frågeställning 6 menade ”Adam” att han personligen hade en obefintlig 
erfarenhet av att kriminalvårdspersonal vågade ifrågasätta eller anmäla kollegor som 
begår övergrepp, men att han ingripit när underställd personal begått övergrepp: 
 

Jag har en obefintlig erfarenhet när det gäller att ifrågasätta eller anmäla 
kollegor som begår övergrepp. När det gäller mina kollegor – 
regioncheferna – betraktar jag detta som uteslutet. Dessa har ett tydligt 
samhällsuppdrag som styrs av lagstiftning och regleringsbrev. Men om 
frågan gäller underställd personal har jag för egen del tagit itu med 
missförhållanden som förekom på Kronobergshäktet, där det fanns personal 
som misshandlade häktade. Här höll delar av personalen ihop för att 
undvika utfrysning. 

 ”Adam” 
 
Respondent 2, ”Bea”, svarade, vad avser frågeställning 5, att hennes erfarenhet av 
tystnadskulturen inom Kriminalvården är att den är mycket beroende av hur högsta 
ledningen och underlydande chefer förhåller sig till öppenhet och kritik: 
 

Min erfarenhet är att tystnadskulturen är mycket beroende av hur högsta 
ledningen och därmed underlydande chefer förhåller sig till öppenhet och 
kritik. Om man ser kritik som en möjlighet att fånga upp fel och brister och 
rätta till dem eller om man vill ha en fin bild av Kriminalvården utåt. 
Tystnadskulturen är också beroende av hur de budbärare som kommer med 
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kritik bemöts. Om man ”skjuter ner” budbäraren och straffar hen för dåliga 
nyheter eller om man lyssnar och försöker ta tag i det som kritiseras. Om 
högste chefen inte tillåter kritik utan straffar den som kritiserar sprids en 
rädsla i organisationen. Tystnadens kultur breder ut sig. Om det blir 
viktigast att alltid göra rätt och starka sanktioner utgår om någon gör fel 
utbreder sig en passivitet. Hellre gör man inget än att göra fel. Det blir 
viktigast att undvika kritik, bokstavsfölja en regel än att tänka själv. 

 ”Bea” 
 
På frågeställning 6 uppgav ”Bea” att hennes upplevelse är att tystnaden inom 
Kriminalvården har blivit större och att hon som chef försökte inpränta vikten av att 
vara öppen och ta emot kritik: 
 

Min upplevelse är att tystnaden under senare tid blivit större. När jag själv 
var chef försökte jag inpränta att det var viktigt att vara öppen och ta emot 
kritik. Det var ett säkerhetsarbete i en organisation som Kriminalvården, 
som har att hantera så mycket starka känslor av aggressivitet och vanmakt 
och som har så stor makt över dömda. Att vi måste räkna med att vi kan 
göra fel och att det viktigaste är att lära av felen. Jag upplevde en hel del 
modiga personer som påtalade fel. Jag försökte också lyssna av grupper av 
medarbetare som får omaskerad information, som möter intagna på en 
annan plattform än personal exempelvis präster och pastorer. Vad ser de? 
Finns en förtryckande atmosfär? Hur behandlas de intagna egentligen? 

 ”Bea” 
 
Enligt ”Bea” visar forskningen att människor som utövar makt över andra kan öka 
förtrycket och att hennes erfarenhet visar att en tydlig chef som granskar sin 
organisation, sin personal, lyssnar av förtroenderåd och öppet stödjer de som arbetar 
med god etik kan hjälpa att motverka sådant förtryck: 
 

Forskningen har lärt oss att alla människor som utövar makt över andra kan 
öka förtrycket. Det som har visat sig hjälpa enligt min uppfattning är en tydlig 
chef som granskar sin organisation, sin personal, lyssnar av förtroenderåd 
men också öppet stödjer de som arbetar med god etik, etc. De goda krafterna 
förstärks då.6 Det är också viktigt att det finns mötesforum för personalen där 
man kan ta upp svåra frågor och tillkortakommanden, få handledning i 
bemötande, få kunskap om svårt beteendestörda klientgrupper, etc. Personalen 
behöver stöd och uppbackning när något gått fel i stället för att man letar 
syndabockar. 

 ”Bea” 
 
Respondent 3, ”Christer ”, svarade, apropå frågeställning 5, att det finns likheter men 
att polisens kåranda nog är striktare: 
 

                                                 
6 Förtroenderåd är en slags fackföreningar för intagna på kriminalvårdsanstalt. Enligt en särskild 
bestämmelse i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt har de intagna rätt att i lämplig ordning 
överlägga med anstaltsledningen i frågor som är av gemensamt intresse för de intagna. De har också rätt 
att sammanträda med varandra för överläggningar i sådana frågor. Förtroenderådets ledamöter väljs av de 
intagna. Dess uppgift är att förbättra fångarnas villkor och att även på andra sätt tillvarata deras intressen. 
Det första förtroenderådet bildades 1968 på Hallanstalten. Uppgifterna om företroenderåd är hämtade den 
2 mars 2016 från http://kriminalvarden.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förtroenderåd 
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Visst finns det likheter men att den nog är striktare inom polisen. Och jag 
tror att en kollega som anmäler en kollega inom polisen kommer att 
behandlas sämre. Jag vet ju egentligen inget om polisens kåranda, men man 
har ju hört att den är mer trångsynt och sådär. 

 ”Christer” 
 
På frågeställning 6 svarade ”Christer” att han i modern tid inte hade några erfarenheter 
av övergrepp, men att det förr i tiden var vanligare: 
 

I modern tid har jag inga erfarenheter, det finns fan inga övergrepp, men 
förr på 1970- och 1980-talen, kanske en bit in på 1990-talet, så fanns det 
övergrepp, det gjorde det. Men vad är övergrepp, kanske någon undrar? 
Det skulle, vid den här tiden vara, att efter inlåsning eller dagtid på 
isoleringen, när intagna är ensamma, eller när man kallar en intagen till 
kollegium eller sjukan, så kunde tre personal ta tag i ”problemet”, som de 
ansåg, på bästa sätt. 

 ”Christer” 
 
Och på frågan om kriminalvårdspersonal vågar rikta kritik eller ifrågasätta sina kollegor 
så menade ”Christer” att det finns exempel på personal som har gjort det och stannat i 
lön- och vidareutvecklingen: 
 

Vad sedan gäller om kriminalvårdspersonal vågar rikta kritik eller 
ifrågasätta sina kollegor, så finns det ju fall där personal har framfört kritik 
till sina chefer och då har de till exempel stannat i löneutvecklingen och 
vidareutvecklingen. När cheferna är rädda för sina chefer, när de har en 
överdriven respekt, och för ned det i sin egen organisation; då stannar 
utvecklingen. Man gör bara det som man absolut ska för att man är rädd för 
att göra fel. 

 ”Christer” 
 
Respondent 4, ”Dina”, bekräftar, vad avser frågeställning 5, att det finns en kåranda 
med en tystnadskultur inom Kriminalvården och menar att det är dåligt att personal 
tillåts att begå felaktigheter och ändå får behålla sitt arbete: 
 

Klart att det finns. Jag tycker att det är dåligt att man som personal får göra 
någonting och ändå få vara kvar på sitt jobb. Vi som personal ska vara 
professionella, veta skillnaden mellan rätt och fel. På slutna avdelningar är 
det mer av ”tystnadsplikt” än på vanliga klientavdelningar. Där lägger man 
locket på. Det är bara de som ska veta – inga fler. 

 ”Dina” 
 
Enligt ”Dina”, vad avser frågeställning 6, blir man som personal utfryst om det uppstår 
problem i personalgruppen och man framför kritik mot en eller flera kollegor som har 
bättre kontakt med chefen, men att Kriminalvården har börjat ta tag i problem av den 
här sorten: 
 

Om det uppstår problem i personalgruppen och jag framför kritik mot en 
eller flera kollegor som har bättre kontakt med chefen, så blir man utfryst. 
Är man till exempel ny på avdelningen så är det tvärkört, då kan man inte 
vara kvar, och så är det oftast kört på andra avdelningar eftersom ryktet 
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går. Man har börjat ta tag i det här problemet inom Kriminalvården, så 
man jobbar på det, men att komma in som ny i personalgruppen och 
kritisera går ju inte. Det är jättesvårt. Jag tycker att vi borde ha mentorskap 
så att den person som är ny kan få vägledning och stöd, istället för att han 
eller hon vänder sig direkt till chefen. För det är inte lätt att komma som ny 
inom Kriminalvården. 

 ”Dina” 
 
Genom respondenterna växer en bild fram som bekräftar att det finns en tystnadskultur 
hos personalen inom Kriminalvården. Respondent 1, ”Adam”, menar dock att denna 
tystnadskultur främst återfinns hos de intagna men att en liknande även kan förekomma 
hos kriminalvårdspersonal i förhållande till högre chefer, vilken enligt ”Adam” grundar 
sig i en rädsla och osäkerhet hos chefen och som i sin tur sprids nedåt i organisationen, 
så att tystnaden blir närmast total. ”Adam” menar att det även finns en beroende- och 
frågekultur inom Kriminalvården som även den är orsakad av rädsla och bidrar till att 
enskild personal blir överdrivet försiktig för att inte hamna i onåd om den begår 
misstag. 
 
Respondent 2, ”Bea”, menar också, likt respondent 1, ”Adam”, att tystnadskulturen 
inom Kriminalvården bottnar i hur ledningen och underlydande chefer förhåller sig till 
öppenhet och kritik, och att tystnadskulturen är beroende av hur de budbärare som 
kommer med kritik bemöts. Det är när den högste chefen enligt ”Bea” inte tillåter kritik, 
utan straffar den som kritiserar, som tystnadens kultur bereder ut sig, så att personalen 
hellre ingenting gör än att riskera att man begår ett misstag. 
 
”Christer ”, respondent 3, menar att det finns en kåranda men att den inte är lika strikt 
som hos polisen, och att en kollega som anmäler en annan kollega inom polisen 
förmodligen kommer att behandlas sämre än inom Kriminalvården, men betonar 
samtidigt att han egentligen inte vet något om polisens kåranda utan att han hört att den 
är mer restriktiv medan respondent 4, ”Dina”, hävdar att det finns en kåranda och att det 
enligt henne är dåligt att personal som begår fel ändå får behålla sitt arbete inom 
kriminalvården. Men medan ”Adam” hävdade att de intagnas tystnadskultur är starkare 
på slutna visavi öppna avdelningar menade ”Dina” att personalens tystnadskultur också 
är stark på slutna än jämfört med mer öppna avdelningar, eftersom personal som arbetar 
på dessa har mer av en tystnadsplikt och lägger locket på så att inget läcker ut. 
 
Dessutom uppgav respondent 1, ”Adam”, att han hade en obefintlig erfarenhet av 
kriminalvårdspersonal som vågade ifrågasätta eller anmäla kollegor som begår 
övergrepp, men att han personligen, som chef, ingripit när underställd personal begått 
övergrepp, bl.a. på Kronobergshäktet, och att delar av personalen höll ihop för att 
undvika utfrysning. Denna omständighet bekräftades av respondent 2, ”Bea”, vilken 
menade att tystnadskulturen inom Kriminalvården under den senaste tiden blivit större, 
men att hon som chef försökt inpränta vikten av att vara öppen och ta emot kritik. 
 
Respondent 3, ”Christer ”, menade att han i modern tid inte hade några erfarenheter av 
övergrepp men att det var vanligare förr i tiden, vilken han exemplifierade genom att 
berätta om hur personalen tog tag i problemet som de ansåg på bästa sätt, och att 
personal som riktade kritik mot eller ifrågasatte sina kollegor har straffats för det genom 
att stanna i löne- och vidareutveckling. ”Christer” menar, liksom respondenterna 1, 
”Adam”, och 2, ”Bea”, att denna tystnadskultur grundar sig i en rädsla för att göra 
misstag och överdriven respekt för sina chefer, och att denna rädsla sprider sig nedåt i 



 

48 
 

organisationen så att utvecklingen avstannar, vilket får till följd att var och en enbart gör 
det som de absolut ska göra eftersom man är rädd att begå misstag. 
 
”Dina”, respondent 4, bekräftar att det finns en tystnadskultur och pekar på samma 
problematik som övriga respondenter, nämligen att den personal som framför kritik, om 
det uppstår problem i personalgruppen, mot en eller flera kollegor som har bättre 
kontakt med chefen, blir utfryst, vilket gäller alldeles särskilt om personalen är ny på en 
avdelning, men att Kriminalvården har börjat ta tag i problemet. 
 
Min uppfattning är att det, naturligtvis, fortfarande existerar en tystnadskultur inom 
gruppen av kriminalvårdspersonal, precis som samtliga respondenter bekräftar, men att 
den generellt sett har blivit mer uppluckrad. Vad förövrigt avser intagnas tystnadskultur, 
som respondent 1, ”Adam”, nämner, så är den alltjämt förhärskande inom 
fångkollektivet, men även i det fallet finns det nyanser. 
 
På mindre slutna avdelningar, t.ex. behandlingsavdelningar, är de intagnas 
tystnadskultur mindre framträdande än jämfört med slutna avdelningar, t.ex. 
säkerhetsavdelningar, men sedan spelar givetvis den personliga utvecklingen hos de 
intagna en stor roll, eftersom de som av olika skäl väljer att lämna ett kriminellt liv 
också i större utsträckning främjar sig från de oskrivna normerna för hur man 
kommunicerar med kriminalvårdspersonal. Givet är dock, förstås, att några av de 
oskrivna normerna inte går att bryta emot utan att det får konsekvenser, som t.ex. att 
ange en medintagen, prata om andra intagna med kriminalvårdspersonal eller klaga på 
intagna inför kriminalvårdspersonal. 
 
Och, i fall det är någon som undrar, just denna omständighet har förövrigt både intagna 
och kriminalvårdspersonal gemensamt, nämligen att man inte anger eller klagar på en 
medintagen/kollega inför kriminalvårspersonal/chef. Jag kan inte föreställa mig att en ur 
personalgruppen kan anmäla en kollega som har begått övergrepp mot en intagen utan 
att det får konsekvenser inom personalgruppen och hos ledningen i form av utfrysning, 
stopp i löne- och vidareutvecklingen och slutligen att den som gjort detta förlorar sitt 
arbete, precis som bl.a. respondent 3, ”Christer”, och respondent 4, ”Dina”, vittnar om. 
 
Dessutom styrks fenomenet genom att både respondent 1, ”Adam” och respondent 2, 
”Bea” bekräftar att de, som chefer, upplevt att kriminalvårdspersonal i förhållande till 
sina chefer inte vågar framföra kritik av rädsla för eventuella konsekvenser, och att 
orsaken till det i grunden är ett ledningsproblem. 
 
Den enda av respondenterna som i någon mån avviker från de övriga och min egen 
uppfattning är respondent 2, ”Bea”, som menar att tystnadskulturen inom 
Kriminalvården under senare tid har blivit större, vilket också får stöd i de enkäter som 
gjorts av bl.a. Seko [de kriminalvårdsanställdas egen fackförening, min anm., T.B.] 
2014 och artikeln i Publikt 2013 som visar att många anställda inom Kriminalvården 
inte vågar framföra kritik pga. rädslan för konsekvenser. 
 

4.1.6 Frågeställning 7 
 
Liksom i föregående frågeställningar presenterades bakgrundsinformationen i både 
enkäten och intervjun innan respondenterna fick svara på vad de tyckte om de oskrivna 
reglerna för tigande hos intagna och kriminalvårdspersonal, dvs. att man i samtal måste 
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tänka på vad man säger, till vem, när, var och hur och om de ansåg att de oskrivna 
reglerna var bra, dåliga eller helt enkelt nödvändiga för att det sociala umgänget bland 
intagna och kriminalvårdspersonalens arbete inom Kriminalvården ska fungera? 
 
Respondent 1, ”Adam” menade att de oskrivna reglerna för intagna och 
kriminalvårdspersonal var bra, nödvändiga och praktiska i det sociala umgänget mellan 
intagna och kriminalvårdspersonal: 
 

När det gäller de oskrivna reglerna för intagna och kriminalvårdspersonal 
är dessa enligt min mening bra, nödvändiga och praktiska i det sociala 
umgänget bland intagna och personal. Detta måste tydliggöras i 
utbildningen och sedan gäller det för var och en att använda sitt omdöme. 
En motkraft till att gå vilse i arbetet är att vederbröande tar upp sådana 
frågor i den vardagshandledning som finns på arbetsplatsen. Men bra 
rehabilitering i samhället förutsätter ett professionellt arbete från 
personalens sida och här ingår öppenhet, engagemang, respekt och tydlig 
inriktning för personalen inom ramen för den kriminalvårdslagstiftning som 
gäller idag.  

 ”Adam” 
 
Respondent 2, ”Bea”, svarade att det inte är möjligt att ha skrivna regler i alla 
avseenden eftersom alla situationer är unika, men att nedskrivna principer om 
bemötande och kunskap om lagregler är nödvändiga, och till detta måste personalens 
omdöme parat med självständigt tänkande vid tillämpningen av reglerna tillkomma: 
 
 

Eftersom alla situationer är unika kan man inte ha skrivna regler som 
beskriver hur alla situationer ska lösas. Man behöver ha nedskrivna 
principer om bemötande och kunskap om lagregler. Sedan måste 
personalen ha omdöme och de måste våga tänka själva när de tillämpar 
reglerna. Det finns alltid utrymme för tolkning beroende på hur den intagna 
fungerar vid det aktuella tillfället och hur den situationen ser ut. 

 ”Bea” 
 
Likaså menade ”Bea” att oskrivna regler är viktiga och nödvändiga för umgänget och 
att det inte är möjligt för personalen att ha samma umgängeston i en grupp som valt en 
kriminell livsstil och hatar personalen som i en grupp som ser tiden i fängelse som en 
möjlighet att förändra sina liv: 
 

Det är viktigt att personal hanterar intagna på en avdelning så rättssäkert 
och rättvist som möjligt. Där kan oskrivna regler vara viktiga och 
nödvändiga för umgänget på avdelningen. Det går inte att ha samma 
umgängeston i en grupp som valt en kriminell livsstil och hatar personalen 
som i en grupp intagna som ser tiden i fängelset som en möjlighet att 
förändra sina liv. 

 ”Bea” 
 
Respondent 3, ”Christer ”, menade å sin sida att de oskrivna reglerna är nödvändiga och 
att det förmodligen skulle bli en sämre miljö om dessa inte fanns: 
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På det stora hela, så visst, det är dem ju. Det skulle nog bli en sämre miljö 
om de oskrivna reglerna inte fanns, men det är ju svårt att föreställa sig hur 
det skulle se ut om de inte existerade. Jag tror det skulle bli mycket mera 
skitsnack, ryktespridning och feltolkningar. 

 ”Christer” 
 
Respondent 4, ”Dina”, svarade att de oskrivna reglerna för hur man kommunicerar med 
de intagna och kollegorna inom personalgruppen är centrala, och att de är både dåliga 
och bra, men att hon önskade att hon kunde prata med alla eftersom det är nödvändigt: 
 

Det är ju allt! De oskrivna reglerna är både bra och dåliga. Det är klart att 
man önskade att man kunde prata med alla. Det är nödvändigt! Sedan tar 
det ett tag att finna sig själv i sin yrkesroll och då fungerar det bättre med 
de intagna. I början är man ju tyvärr mera strikt. Allting landar ju när man 
hittat sin plats och sig själv, kroppsspråket och attityden blir ju en annan 
och man blir mer trygg. Det är jätteviktigt när det kommer ny personal. De 
ska inte in på en sluten avdelning direkt, utan jobba mer klientnära på till 
exempel behandlingsavdelningar, annars blir de ju sådär… strikta… och får 
attitydproblem och tar efter de ”gamla”. De som har en lång erfarenhet och 
en taskig attityd. De gamla är ju den äldre generationen kriminalvårdare. 

 ”Dina” 
 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de anser att de oskrivna reglerna för 
kriminalvårdspersonal och intagna inte bara är bra och praktiska utan också nödvändiga 
i det sociala umgänget och kommunikationen, men medan respondenterna 3, ”Christer”, 
och 4, ”Dina”, betraktar de oskrivna reglerna ur sina perspektiv, dvs. som 
kriminalvårdare i direkt samröre med de intagna, och således har en mer praktisk 
erfarenhet, betraktar respondenterna 1, ”Adam”, och 2, ”Bea”, de oskrivna reglerna ur 
ett ledningsperspektiv och betonar av det skälet vikten av att använda sitt eget omdöme 
vid tillämpningen av både de oskrivna och skrivna reglerna i arbetet med de intagna. 
 
Respondent 2, ”Bea”, nämner att det inte är möjligt för personalen att ha samma 
umgängeston med de intagna i en grupp som valt en kriminell livsstil och hatar 
personalen som med en grupp intagna som ser tiden i fängelse som en möjlighet att 
förändra sina liv, vilket delvis överensstämmer med respondent 4, ”Dina”, och hennes 
erfarenheter när det gäller skillnaderna i att arbeta på en sluten visavi öppen avdelning, 
t.ex. en säkerhets- visavi behandlingsavdelning, där personal och intagna på slutna 
avdelningar har ett annat sätt att kommunicera och arbetet inte är lika klientnära, så att 
personalen blir mer strikt och lägger sig till med en problematisk och taskig attityd. 
 
Precis som respondenterna menar jag att de oskrivna reglerna, både 
kriminalvårdspersonalens och de intagnas, för hur man kommunicerar är nödvändiga. 
Problemet är dock när dessa regler, dvs. att man i samtal måste tänka på vad man säger, 
till vem, när, var och hur, används för att öka istället för att överbrygga klyftan inom 
och mellan de båda grupperna av kriminalvårdspersonal och intagna. 
 
De regler som uppehåller en tystnadskultur inom personalgruppen, så att personal inte 
vågar framföra kritik till sina chefer eller anmäla kollegor som begår övergrepp av 
rädsla för repressalier, är djupt olyckliga. I sådana fall handlar det inte längre om vett 
och etikett utan om att mörka och dölja olagligheter, som t.ex. övergrepp mot intagna, i 
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syfte att skydda sig själv eller den grupp man är en del av från följder som, i normala 
fall, skulle fått konsekvenser för de skyldiga. 
 
När detta sker, i fall där kårandan utvecklas negativt, upphör egentligen, enligt min 
mening, skillnaderna mellan de intagnas och kriminalvårdspersonalen oskrivna regler, 
så att syftet med dessa helt överensstämmer med varandra, nämligen att skydda 
utomstående från insyn i deras olagliga verksamhet. Utifrån den insikten menar jag att 
de intagnas och personalens tystnadskulturer, när syftena överensstämmer med 
varandra, inte skiljer sig åt nämnvärt, men att personalens kåranda, när den är positiv, är 
helt nödvändig för att de ska kunna känna sig trygga i sin yrkesroll och i 
kommunikationen med varandra och de intagna. 
 

5 Slutsatser och diskussion 
 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilka normer och regler för tigande som finns 
inom gruppen av kriminalvårdspersonal, allmänt sett, och hur dessa tar sig uttryck och 
regleras inom talgemenskapen genom att dels tydliggöra erfarenheter och attityder för 
att bättre kunna förstå och förklara innebörden av tystnad i olika sammanhang, och dels 
att komparera resultaten i studien med tidigare forskning, nationellt och internationellt, 
för att på så vis kunna lyfta fram såväl likheter som olikheter i attityder till tigande hos 
intagna och kriminalvårdspersonal med andra tystnadskulturer. 
 

5.1 Slutsatser 

5.1.1 Finns det en kåranda och en tystnadskultur inom Kriminalvården, 
och vilka är i så fall normerna för tigande inom gruppen av 
kriminalvårdspersonal? 

 
Resultaten i studien visar att samtliga respondenter anser att det finns både en positiv 
och negativ kåranda där den negativa kårandan har informella normer och regler om vad 
man får säga och inte säga inom gruppen av kriminalvårdspersonal, dvs. en 
tystnadskultur med oskrivna regler för tigande, men att den negativa kårandan 
förmodligen inte är lika framträdande som inom polisen, och att det finns både oskrivna 
och allmänt skrivna regler om vad man bör och inte bör säga i kommunikationen med 
de intagna inom Kriminalvården. 
 
Respondenterna ger uttryck för generell inställning om att en kriminalvårdare ska agera 
professionellt i kommunikationen med de intagna, vilket innebär att en kriminalvårdare 
inte bör vara alltför privat, dvs. att dela med sig av erfarenheter och kunskap men inte 
prata om sina egna problem, men inte heller springa med skvaller [ange sina kollegor, 
min anm., T.B.] till överordnande eller säga emot en kollega [inför en intagen, min 
anm., T.B.] om man har en avvikande åsikt och därmed riskera att splittra 
personalgruppen. 
 
Studien visar att kriminalvårdspersonal visserligen kan vända sig till sin chef och 
anmäla missförhållanden, men om det finns kollegor som har inflytande i arbetsgruppen 
så kan det i förlängningen leda till problem, och att det är helt avhängigt vilken kontakt 
kriminalvårdspersonal har uppåt [med sina chefer, min anm., T.B.] om de vågar yttra 
sig, eftersom normerna för tigande inom kårandan stipulerar att kriminalvårdspersonal 



 

52 
 

inte ska, som nämnts ovan, springa med skvaller [ange sina kollegor, min anm., T.B.] 
till överordnande. 
 
Likaså visar studien att hela eller delar av gruppen kriminalvårdspersonal kan vara 
styrda av oskrivna regler och normer om tigande inom kårandan som kan utgå från 
enskilda starka medarbetare och som kan vara på tvärs med Kriminalvårdens uppdrag 
om att bedriva en human kriminalvård, där den som protesterar riskerar utfrysning, men 
även att det finns oskrivna regler inom personalgruppen för hur man kommunicerar med 
de intagna beroende på omständigheterna och graden av säkerhet och att möjligheten att 
agera mer flexibelt [i kommunikationen med de intagna, min anm., T.B.] är större och 
har mer acceptans på avdelningar med mindre säkerhet. 
 
Men studien visar också att det samtidigt finns exempel på kriminalvårdspersonal som 
gått har emot kårandan och tystnadskulturen och vågat stå för kritik mot hur en kollega 
behandlar intagna eller annan personal. Och att det finns fall där kriminalvårdspersonal 
misshandlat häktade och hållit samman [enligt tystnadskulturen inom kårandan, min 
anm., T.B.] för att undvika utfrysning, men att sådana typer av övergrepp var vanligare 
förr, ”på 1970- och 1980-talen, kanske en bit in på 1990-talet” (s.47), som respondent 
Christer hävdar. 
 
Studien visar att de informella normerna för tigande inom kårandan stipulerar att 
kriminalvårdspersonal inte pratar med intagna om andra intagna, eller med intagna om 
arbetet och kollegor, och att kriminalvårdspersonal anpassar sig till de informella 
normerna för tigande som finns inom arbetsgruppen [om att inte prata med intagna, min 
anm., T.B.], som nämnts ovan, men att dessa går att ”rucka lite på” (s.42), som 
respondent Dina uttrycker det, när man har arbetat där ett tag. Studien visar även att 
kårandan, dvs. de informella normerna för tigande, inom gruppen av 
kriminalvårdspersonal kan vara olika stark beroende på vilken avdelning man arbetar, 
och att kårandan [innefattande de informella normerna för tigande, min anm., T.B.] 
upplevs starkare på en isoleringsavdelning än jämfört med en behandlingsavdelning. 
 
Utifrån resultatet av studien går det således att fastslå att det finns en positiv och en 
negativ kåranda inom Kriminalvården, liksom en tystnadskultur och att de mest 
distinkta normerna för tigande inom gruppen av kriminalvårspersonal kännetecknas av 
(a) att det inte är accepterat att personal klagar inför ledningen på kollegor som begår 
fel, (b) att personal ställer upp för varandra och inte säger något som splittrar gruppen, 
(c) att det inte är tillåtet att säga emot en kollega inför intagna och (d) att det inte är 
accepterat att prata med de intagna om kollegor. 
 

5.1.2 Hur upplever kriminalvårdspersonal att attityder och normer för 
tigande inom kårandan påverkar dem i deras kommunikation inom 
den egna gruppen och med intagna? 

 
Resultatet av studien visar inledningsvis att en majoritet av respondenterna menar att 
kriminalvårdspersonal i möte med intagna uppvisar olika grader av attityder, avhängigt 
inom vilken miljö de arbetar, dvs. om det rör sig om en öppen visavi en sluten 
avdelning, så att den verbala kommunikationen påverkas genom att en mer informell 
attityd gentemot de intagna är mer accepterad inom personalgruppen på öppna 
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avdelningar än jämfört med slutna avdelningar eftersom säkerheten är högre på de 
slutna avdelningarna. 
 
En av de orsaker som uppges till dessa s.k. attitydskillnader inom personalgrupperna på 
de slutna visavi öppna avdelningarna är att de intagna på de slutna avdelningarna 
starkare styrs av den kriminella subkulturen och därför inte har någon relation till 
personalgruppen, vilket i sin tur påverkar personalens bild av de intagna genom deras 
samtal med de intagna och vice versa, så att en negativ attityd upprätthålls från båda 
håll. 
 
En annan orsak som uppges ligga till grund för attitydskillnaderna i kommunikationen 
med de intagna inom personalgrupperna på de slutna visavi öppna avdelningarna är 
organisationens styrning, dvs. attityder hos ledningen och närmaste chef, och att det 
således finns en tydlig parallellprocess i kommunikationen som har sin utgångspunkt 
från ledningen och som sedan sprids nedåt i organisationen. 
 
Som tänkbar förklaring till att denna diskrepans har fördjupats sedan 1970-talet uppges 
att högsta ledningen och säkerhetspersonalen, numera mer än tidigare, har en annan syn 
på kriminalvårdsarbetet, vilket förklaras av att det är mer komplicerat att mäta 
effekterna av vård- och behandlingsarbetet visavi brister i säkerheten, t.ex. rymningar, 
rymningsförsök och insmuggling av droger, och att det senare i högre utsträckning 
uppmärksammas av massmedia och därför ligger till grund för att antalet s.k. 
säkerhetsinspektörer ökat inom Kriminalvården de senaste åren samt visar vad som 
prioriteras i dagens kriminalvård. 
 
Vad vidare avser normerna för tigande [således en negativ kåranda, min anm., T.B.] 
visar studien att merparten av respondenterna bekräftade att det finns och uppstår 
oskrivna regler inom personalgruppen för hur och vad man kommunicerar med och till 
de intagna på säkerhetsavdelningar visavi behandlingsavdelningar. Likaså upplevde 
merparten av respondenterna att de oskrivna reglerna för tigande dels hade en ogynnsam 
inverkan i deras arbete och i kommunikationen med de intagna och dels hade en 
hämmande effekt på kriminalvårdspersonal att rikta kritik mot och ifrågasätta eller 
anmäla kollegor som begår fel eller övergrepp i arbetet med de intagna. 
 
Studien visar att kriminalvårdspersonal som vågar rikta kritik eller ifrågasätta sina 
kollegor riskerar att stanna i löneutvecklingen och vidareutvecklingen [avseende 
avancemang genom bättre tjänster och befordran, min anm., T.B.], vilket medför att 
kriminalvårdspersonal endast gör vad som krävs av dem och inte mer, och att 
kriminalvårdspersonal tycker att det är dåligt att kollegor som begår fel ändå får behålla 
sitt arbete, eftersom ”[v]i som personal ska vara professionella, veta skillnaden mellan 
rätt och fel” (s.48) som respondent Dina uttrycker det. 
 
Vad vidare avser innebörden av kårandan, dvs. tystnadskulturen och normerna för 
tigandet inom den, visar studien att det på slutna avdelningar mer råder en form av 
tystnadsplikt än jämfört med vanliga [öppna, min anm., T.B.] klientavdelningar, ”[d]är 
lägger man locket på” (s.48) som Dina uttrycker det, när det sker otillåtna saker, så att 
det bara är ”de som ska veta – inga fler” (s.48). Och nyanställd kriminalvårdspersonal 
kan i regel inte framföra kritik mot en eller flera kollegor, som har bättre kontakt med 
sin chef, eftersom man enligt respondent Dina blir utfryst: ”[A]tt komma in som ny i 
personalgruppen och kritisera går inte.” (s.48). 
 



 

54 
 

En majoritet av respondenterna, dvs. ¾-delar, upplevde att normerna för tigande inom 
gruppen av kriminalvårdspersonal bidrog till att skapa attityder till de intagna som 
påverkade kommunikationen menligt mellan personal och intagna på framförallt slutna 
avdelningar, t.ex. säkerhets- och isoleringsavdelningar, medan de gav uttryck för att 
kommunikationen med de intagna på öppnare avdelningar, t.ex. normal- och 
behandlingsavdelningar, var mer informell eftersom den negativa kårandan, dvs. de 
informella reglerna för tigande, inte var lika stark på sådana avdelningar än jämfört med 
mer slutna avdelningar, och att normerna för tigande inte gav dem samma möjligheter 
att arbeta med de intagna på slutna avdelningar med hög säkerhet än jämfört med mer 
öppna avdelningar. 
 
De bakomliggande orsakerna till den mer formella kommunikationen på de slutna 
avdelningarna uppgavs vara dels inställningen till de intagna, således attityden, och dels 
de informella reglerna för tigande, således en negativ kåranda, men även de intagnas 
egna normer för tigande, och att detta sammantaget gav upphov till en negativ attityd 
som upprätthålls genom kommunikationen från båda håll så att det blir ett ”vi-och-
dom”-tänkande i en negativ spiral. 
 
Genom respondenterna bekräftas således att det uppstår informella regler inom gruppen 
av kriminalvårdspersonal för hur man kommunicerar med intagna, och att tillämpningen 
av dessa skiljer sig åt på slutna visavi öppna avdelningar samt att kontrasten är skarpast 
mellan exempelvis säkerhets- och isoleringsavdelningar visavi normal- och 
behandlingsavdelningar, där de förstnämnda har en säkerhets- och riskorienterad 
inriktning i bemötande av de intagna medan den sistnämnda har en 
behandlingsorienterad inriktning. 
 
Likaså visar studien att personalgrupper kan styras av oskrivna regler och normer [häri 
inryms även attityder, min anm., T.B.] som kan utgå från enskilda starka medarbetare 
och vara på tvärs med Kriminalvårdens uppdrag om att bedriva en human kriminalvård, 
och att kriminalvårdspersonal som protesterar riskerar utfrysning, men att sådana 
oskrivna regler och normer i kommunikationen mellan kriminalvårdspersonal och 
intagna ibland kan förändras i positiv riktning genom de möten mellan intagna och 
kriminalvårdspersonal som sker i kriminalvårdens behandlings- och påverkansprogram 
[t.ex. föräldrarutbildning, tolvstegsbehandling, etc., min anm., T.B.], så att människan 
bakom missbruket och kriminaliteten synliggörs, och bidrar till att 
kriminalvårdspersonal kommunicerar med de intagna på ett annat sätt. 
 
Dessutom visade studien att kriminalvårdspersonal anpassar sin kommunikation med de 
intagna beroende på omständigheterna och graden av säkerhet, med betydelsen att 
kriminalvårdspersonal på behandlingsavdelningar, i större utsträckning än jämfört med 
säkerhetsavdelningar, förbereder sig innan man meddelar ett negativt beslut till en 
intagen eftersom människan är i fokus på ett annat sätt medan kriminalvårdspersonal på 
slutna avdelningar, t.ex. säkerhets- och isoleringsavdelningar, inte tar samma hänsyn. 
 
Ytterligare en omständighet som studien visar är att kriminalvårdspersonal på en 
behandlingsavdelning i större utsträckning än jämfört med en sluten avdelning, t.ex. 
säkerhets- och isoleringsavdelningar, använder sig av förnamn istället för efternamn 
eller intagningsnummer i kommunikationen med de intagna, eftersom människan på 
sådana avdelningar står mer i centrum och i syfte att motverka ett ”vi-och-dom”-
tänkande. 
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Studien visar även att intagna i kommunikationen med kriminalvårdspersonal spelar en 
roll, dvs. uppbär masker inför varandra och kriminalvårdspersonal, och att olika 
informella regler [de intagnas normer för tigande, min anm., T.B.] blir tydligare i 
individuella samtal mellan kriminalvårdare och intagna där intagna är ärligare och 
öppnare i en sådan relation och inte behöver spela teater. 
 
Men studien visar även att, vad avser kommunikationen mellan kriminalvårdspersonal 
och intagna, att kriminalvårdspersonal och intagna inte samtalar informellt med 
varandra på slutna avdelningar än jämfört med mer öppna avdelningar på grund av de 
attityder som råder inom de båda grupperna och som grundar sig på en stark kåranda 
inom gruppen av kriminalvårdspersonal och normerna för tigande i fängelse [åsyftande 
den s.k. arbetsmoral som går ut på att ens roll i gemenskapen anses pålitlig och som 
tillhör brottslingen, min anm., T.B.] inom gruppen av intagna. 
 
Resultaten i studien visar att samtliga respondenter ansåg att dessa attityd- och 
kommunikationsskillnader märks tydligast på de slutna avdelningarna, och att den 
verbala kommunikationen mellan kriminalvårdspersonal och intagna påverkas av vilken 
attityd som råder på avdelningen inom personalgruppen. Det är således markanta 
skillnader i kommunikationen mellan personal och intagna på de öppna än jämfört med 
de mer slutna avdelningarna, såsom de mer öppna behandlingsavdelningarna visavi 
isolerings- och säkerhetsavdelningarna, eftersom kriminalvårdspersonal, av 
säkerhetsskäl, inte lämnas ensamma med de intagna och att det därför inte går att arbeta 
med klienterna, men diskrepansen i kommunikationen mellan kriminalvårdspersonal 
och intagna beror framförallt på att kommunikationen är mer öppen [informell, min 
anm., T.B.] på de öppna avdelningarna, eftersom det inte är samma fokus på säkerhet, 
så att det är möjligt att utveckla en relation med de intagna medan detta inte medges på 
en säkerhets- och isoleringsavdelning. 
 
Slutligen visade studien emellertid att samtliga respondenter var av uppfattningen att de 
oskrivna normerna för tigande hos både intagna och kriminalvårdspersonal var centrala, 
viktiga, nödvändiga och praktiska för umgänget mellan intagna och 
kriminalvårdspersonal, och att det förmodligen skulle bli en sämre miljö om dessa inte 
fanns. 
 

5.1.3 Föreligger det några likheter eller skillnader mellan normerna för 
tigande inom gruppen av kriminalvårdspersonal med de intagnas 
normer för tigande och andra tystnadskulturer? 

 
Resultatet av studien visar att det föreligger stora likheter mellan 
kriminalvårdspersonalens och de intagnas normer för tigande, dvs. hur dessa normer 
uttrycks, regleras och tillämpas inom talgemenskapen, men att det givetvis även finns 
vissa skillnader, och likaså föreligger det likheter med andra tystnadskulturer. 
 
Som tidigare presenterats i studien kännetecknas de oskrivna normerna och reglerna 
inom gruppen av kriminalvårdare av (a) att det inte är accepterat att personal klagar 
inför ledningen på kollegor som begår fel, (b) att personal ställer upp för varandra och 
inte säger något som splittrar gruppen, (c) att det inte är tillåtet att säga emot en kollega 
inför intagna och (d) att det inte är accepterat att prata med de intagna om kollegor. 
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Dessa oskrivna normer och regler överensstämmer väl med den tidigare 
språksociologiska studien See no evil, Hear no evil, Speak no evil (Byström, 2014:29), 
vilken visade att de intagnas oskrivna normer och regler för tigande gick att 
sammanfatta i tre informella språksociologiska regler: (1) det är inte tillåtet att ange 
varandra; (2) det är inte tillåtet att prata om medintagna i samtal med 
kriminalvårdspersonal; (3) det är inte tillåtet att klaga på en medintagen eller säga något 
som kan skada en medintagen inför eller till kriminalvårdspersonal. 
 
Kriminalvårdspersonalens oskrivna normer och regler för tigande korrelerar även med 
tidigare forskning av Nordin & Zetterström (2006:13) avseende polisens tystnadskodex 
[här liktydigt med de oskrivna normerna och reglerna för tigande, min anm., T.B.], vilka 
stipulerar att kollegor inom polisen inte får hävda sig på arbetskamraters bekostnad, 
ställa in sig hos överordnande eller tjalla [ange, min anm., T.B.] på sina kollegor. 
 
Överlag korrelerar tidigare forskning av Oliver Andersson (2012:22–23), Ekeman 
(2013:87), Larsson & Perez (2012:14), Forkby & Liljeholm Hansson (2011:160), 
Cerami (2009:1-2) och Byström (2014:29) med resultaten i studien vad avser 
förekomsten av oskrivna regler och normer för tigande inom en talgemenskap, och att 
dess syfte, vilket är gemensamt för alla talgemenskaper som har oskrivna regler och 
normer för tigande, är att skydda den egna gruppen från insyn så att information som 
kan skada den inte läcker ut till utomstående. 
 
Andersson (2012:22–23) konstaterar i sin studie t.ex. att intagna i anstalt bl.a. inte får 
ange eller stjäla från en medintagen, Ekeman (2013:87) att det finns en arbetsmoral som 
hör till bilden av brottslingen som grundar sig på att en roll i gemenskapen anses pålitlig 
och då blir samtidigt angivarens utsatta roll logisk eftersom den utgör ett hot mot den 
kriminella livsstilen, Larsson & Perez (2012:14) att det finns en tystnadskultur hos unga 
män som stipulerar att man ska hålla varandra om ryggen och inte ange någon, Forkby 
& Liljeholm Hansson (2011:160) att den moraliska domen mot golare [angivare, min 
anm., T.B.] är central eftersom en person som läcker information om den egna gruppen 
hotar dess överlevnad och Cerami (2009:1-2) att en maffiamedlem i Cosa Nostra är 
tvungen att leva efter en tystnadskodex och aldrig avslöja information om verksamheten 
utanför den egna kretsen. 
 
Likaså visar resultaten i studien att kriminalvårdspersonal har ett sanktionssystem för de 
som bryter mot normerna för tigande, och som innebär att den som bryter mot dessa 
riskerar utfrysning och att stanna upp i löne- och vidareutvecklingen [avseende 
avancemang genom bättre tjänster och befordran, min anm., T.B.], vilket korrelerar väl 
med tidigare forskning av Nordin & Zetterström (2006:11 o. 13) och som visar att det 
finns ett liknande sanktionssystem inom polisen där kollegor som bryter mot 
tystnadskodexen riskerar utfrysning och kan få problem att få en ny kollega eller 
eventuellt måste söka sig till en ny enhet. 
 
Sanktionssystemen för andra grupper än inom polisen och kriminalvården, t.ex. fångar, 
kriminella och ungdomar, skiljer sig dock en aning, så tillvida att de som bryter mot de 
oskrivna reglerna och normerna för tigande inom dessa grupperingar, förutom 
utfrysning, även riskerar att utsättas för hot, våld och andra övergrepp av de som utgör 
en del i tystnadskulturen (Byström 2014:29–32, Andersson 2012:22–23, Larsson & 
Perez 2012:14, Forkby & Liljeholm Hansson 2011:160 o. 165 och Cerami 2009:15). 
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Vidare visar resultaten i studien att det föreligger likheter mellan de olika 
tystnadskulturerna vad avser de attityder som existerar inom en grupp, syftar främst på 
hur de oskrivna reglerna och normerna för tigande skapar attityder till utomstående och 
som i sin tur påverkar sättet att kommunicera, så att ett ”vi-och-dom”-tänkande uppstår, 
vilket inte enbart är synonymt för gruppen av kriminalvårdare, som den här studien har 
visat, utan återfinns även hos andra grupperingar som t.ex. hos polisen. 
 
Enligt Nordin & Zetterström (2006:10) medför de negativa effekterna av polisens 
kåranda utvecklandet av en ”vi-och-dom”-känsla, så att andra upplevs som 
konkurrenter, farliga, dumma eller något ännu värre, och bidrar därmed till att skapa ett 
avstånd till grupper med andra kulturer och kan samtidigt göra samordningen mellan 
olika grupper problematisk. Detta fenomen går, som bekant, även igen bland 
kriminalvårdare där de negativa effekterna av kårandan, som ju utgörs av de oskrivna 
reglerna och normerna för tigande, skapar en attityd och distans till de intagna och som i 
sin tur blir upphov till ett ”vi-och-dom”-tänkande, vilket också styrks av Nylander, 
Bruhn & Lindberg (2008:53) som menar att de informella reglerna och normerna inom 
arbetsgrupperna [inom Kriminalvården, min anm., T.B.] utgör grunden för negativ 
social representation av ”den andre” [i det här fallet intagna, min anm., T.B.]. 
 
Men detta fenomen går även igen inom andra grupper, som t.ex. intagna i fängelse och 
brottslingar, vilket studien av Andersson (2012:23–24) vidimerar och som visar att 
intagna under sin anstaltstid utvecklar ett ogillande mot Kriminalvården och ett hat mot 
samhället samt en brist på förtroende mot rättsväsendet, med innebörden att intagna 
lägger sig till med en mer prokriminell inställning och därmed socialiseras in i en 
kriminell subkultur. 
 
Och just denna omständighet korrelerar väl med och vidimeras av resultaten i studien 
See no evil, Hear no evil, Speak no evil (Byström 2014:29:32) om normerna för tigande 
inom talgemenskapen i fängelse, som visar att intagna anpassar sig till de sociala och 
språkliga villkoren i fängelse, dvs. att de spelar en roll i syfte att skydda eller anpassa 
sig till tystnadskulturen, så att de språkligt och umgängesmässigt socialiseras in i den 
kriminella subkulturen som i olika utsträckning existerar bland intagna i ett fängelse. 
 
Så är det enligt Ekeman (2013:83, 85 o. 87) även med brottslingar [som ännu inte dömts 
till fängelse, min anm., T.B.], och som i sin analys av brottslingens självbild konstaterar 
att brottslingar gör en stark åtskillnad mellan dem och andra förbrytare, där t.ex. 
våldtäktsmän och missbrukare betraktas med avsky, samtidigt som de har en uttalad 
grupptillhörighet med yrkeskriminella inom vilken konform moral förkastas med 
motiveringen att konforma personer har en dubbelmoral eftersom hederlighet uppfattas 
som en moralisk gråzon, samtidigt som de formulerar en slags etisk egoism som, genom 
deras syn på världen, rättfärdigar att man sätter sig själv främst. 
 
En annan överensstämmande omständighet med resultaten i studien, som jag menar är 
av betydelse, även om detta inte explicit alltid framkommer, är att de oskrivna reglerna 
och normerna för tigande, dvs. tystnadskulturen, medför att enskilda individer som har 
hög status inom gruppen, dvs. informella ledare, har en direkt påverkan på de övriga 
vad avser bildandet av attityder och efterföljandet av de oskrivna reglerna och normerna 
för tigande, något som vidimeras av resultaten i bl.a. Larsson & Perez (2012:14–15) 
studie som visar att tystnadskulturen hos unga män medför att den som har högst status i 
gruppen bestämmer, och därmed hindrar dem från att utveckla sina känslor och lämnar 
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inget utrymme för diskussion eller meningsskiljaktigheter och skapar en rädsla för att 
uttrycka några andra åsikter än gruppens värderingar. 
 
Denna omständighet överensstämmer även med resultaten i studien av Nylander, Bruhn 
och Lindberg (2008:51–52), som visar att äldre och mer erfarna kriminalvårdare 
utvecklas till informella ledare med hög status i arbetsgrupperna och är viktiga vid 
upprätthållandet av existerande normer, och likadant att det främst är yngre och mer 
karriärmedvetna intagna med en etablerad prokriminell inställning [avser äv. äldre 
intagna med en yrkeskriminell identitet men de är i regel inte lika framträdande, min 
anm., T.B.] som är drivande vad avser tillämpningen av de oskrivna reglerna och 
normerna för tigande inom gruppen av intagna i fängelse (Byström 2014:29–30). 
 

5.2 Diskussion 
 
Studien har visat att det bland kriminalvårdspersonal finns både en positiv och negativ 
kåranda [studien fokuserar enbart på de negativa aspekterna av kårandan, min anm., 
T.B.] och att den negativa kårandan innefattar informella attityder och normer, dvs. en 
tystnadskultur med oskrivna regler och normer för tigande, om vad man får och inte får 
säga till utomstående inom gruppen av kriminalvårdspersonal, vilket dels bekräftar 
tidigare forskning som visat att liknande normer för tigande som hos intagna i fängelse 
rimligtvis går att återfinna hos kriminalvårdare och dels inom de flesta talgemenskaper 
och som syftar till att skydda obehöriga från insyn. 
 
I den tidigare studien See no evil, Hear no evil, Speak no evil (Byström 2014:29–32) 
undersöktes som bekant de intagnas oskrivna regler och normer för tigande och 
resultaten i studien visade att anställda inom Kriminalvården, likt de intagna, 
förmodligen också hade oskrivna regler och normer för tigande och att det var angeläget 
att även undersöka dessa, vilket resultaten i den här studien inte enbart har bekräftat 
utan även visat att dessa i mycket liknar de intagnas. 
 
Just den omständigheten, att intagna och kriminalvårdare, som delar samma 
talgemenskap, har oskrivna regler och normer för tigande, tycks bekräfta den 
språksociologiska teorin om att alla talgemenskaper har normer och attityder, i det här 
fallet tigandets kultur med dess normer för tystnad och tystlåtenhet, som reglerar när 
man bör tiga och tala, vem som bör göra det, om vad man får tala och med vem, när, var 
och hur (Einarsson 2009:114–115). 
 
Att andra talgemenskaper, förutom den som intagna och kriminalvårdare delar, också 
omfattas av liknande oskrivna regler och normer för tigande styrks av den forskning 
som ligger till grund för uppsatsen, även om sådan forskning inte i strikt mening är 
språksociologisk eller haft som uttalat syfte att undersöka just talgemenskapen och 
tigandets oskrivna regler och normer, som t.ex. ungdomars eller polisens 
tystnadskulturer, vilket ytterligare accentuerar riktigheten teoretiskt att det inom de 
flesta talgemenskaper existerar regler och attityder för hur och i vilka sammanhang man 
uttrycker sig (Larsson & Perez, 2012:14; Nordin & Zetterström, 2006:10 o. 19 o. 
Einarsson 2009:114–115). 
 
Denna tystnadskultur, som återfinns inom de flesta talgemenskaper, är också, vilket 
resultaten i tidigare forskning och den här studien visat, behäftad med sanktionssystem 
för de inom gruppen som bryter mot de oskrivna reglerna och normerna för tigande, 



 

59 
 

som t.ex. att man riskerar att bli utfryst, hånad, misshandlad, etc., och att 
tystnadskulturen ofta upprätthålls genom hotet av dessa sanktioner, vilket teoretiskt 
bekräftas av maktbegreppet inom språksociologin som allmänt innebär en persons, en 
grupps eller en institutions möjlighet att påverka andra, även om dessa inte samtycker 
till det, och att en sådan makt många gånger kan vara synlig men allt som oftast en dold 
kraft (Einarsson, 2009:11). 
 
Einarsson (2009:11–12) menar ju att sådan synliga och dolda maktformer finns i större 
eller mindre utsträckning i de flesta språksociologiska sammanhang [således även inom 
talgemenskapen på ett fängelse, min anm., T.B.], och att skillnaden mellan synlig makt 
och dold kraft innebär skillnaden mellan att härska och manipulera, så att den härskande 
maktutövningen är tydligt märkbar medan den manipulativa maktutövningen är så dold 
att de som är föremål för den samtycker till detta utan att vara medvetna om det [eller av 
fruktan inte vågar opponera sig emot den, min anm., T.B.], vilket är fullt naturligt 
eftersom ett demokratiskt samhälle inte fungerar utan makthavare som valts av 
medborgarna, men att det finns makt [här äv. synonymt med kraft min anm., T.B.], likt 
den som undersökts i studien, som inte används till det som uppfattas som gott utan till 
det som uppfattas som ont. 
 
Och jag kommer att återkomma till detta centrala och viktiga fenomen, nämligen ifall en 
sådan dold kraft som tystnadskulturen utgör verkligen är nödvändig eller kan anses vara 
av godo eller ondo inom den talgemenskap som undersökts, längre fram i diskussionen, 
då ett viktigt inslag i språksociologin är att försöka öka medvetenheten om hur språk 
bidrar till att vissa grupper och individer får möjlighet att dominera över andra i stort 
och smått, eftersom en medvetenhet om detta är ett första steg mot frigörelse 
(Einarsson, 2009:19). 
 
Men tills vidare avser jag att djupare diskutera de oskrivna reglerna och normerna för 
tigande, dvs. tystnadskulturen, som finns inom den talgemenskap som intagna och 
kriminalvårdspersonal delar i fängelse, och jag inleder med att utgå från resultaten i den 
tidigare studien See no evil, Hear no evil, Speak no evil (Byström, 2014:29–30) som 
visade att den bakomliggande motivatorn till normerna för tigande gick att härleda till 
en kriminell subkultur som hör till bilden av brottslingen, dvs. en form av arbetsmoral, 
och som går ut på att den egna rollen i gemenskapen anses pålitlig, vilket förklarade 
varför angivare var så pass utsatta, eftersom de utgjorde det största hotet med den 
kriminella livsstilen. 
 
Och ser man till att resultaten i den här studien visar att kriminalvårdspersonal de facto 
har liknande eller överensstämmande normer och regler för tigande väcks naturligtvis 
den logiska frågan varifrån dessa går att härleda? För kriminalvårdspersonal har 
knappast en kriminell subkultur, likt den som existerar bland de intagna, och ändå har 
gruppen av kriminalvårdspersonal liknande eller överensstämmande oskrivna normer 
och regler för tigande, varför? 
 
Ett grundläggande svar på dessa frågor är för det första, ur ett rent teoretiskt perspektiv, 
som redan nämnts ovan, enligt Einarsson (2009:114) att det inom alla talgemenskaper 
finns normer för tystnad som reglerar när man bör tiga och tala, vem som bör göra det, 
om vad man får tala och med vem, när, var och hur. Avgörande är således inte att det 
finns en kriminell subkultur som inverkar på vilken sorts oskrivna normer och regler för 
tigande som finns inom en talgemenskap, även om en sådan subkultur kan bidra till att 
det uppstår sådana, utan enligt Einarsson (2009:114–115 o. 126-127) det faktum att det 
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helt enkelt anses opassande att prata om vissa saker i särskilda sammanhang och med 
somliga personer. 
 
Men, i vissa fall, särskilt när det handlar om en grupps arbetsmoral, som t.ex. hos 
kriminella med en subkultur som hör till bilden av brottslingen [här avses även 
maffiamedlemmar och ungdomsbrottslingar, min anm., T.B.], unga män och polisen, 
m.fl., som går ut på att den egna rollen i gemenskapen anses pålitlig, visade studien See 
no evil, Hear no evil, Speak no evil (Byström, 2014:30–31) att det automatiskt uppstår 
oskrivna regler och normer för tigande inom den talgemenskapen som syftar till att 
skydda obehöriga från insyn i verksamheten, och det är i det avseendet 
kriminalvårdspersonalens oskrivna regler och normer för tigande måste förstås för att 
kunna förklara varför dessa överensstämmer med och liknar de intagnas normer och 
regler för tigande samt andra grupper med liknande förutsättningar. 
 
För det andra visar tidigare forskning om polisens kåranda av Nordin & Zetterström 
(2006:10), som ju är mest lik den inom Kriminalvården, att det finns positiva och 
negativa effekter av en sådan [begreppet kåranda kan även likställas med arbetsmoral 
och organisationskultur, min anm., T.B.], där de negativa effekterna kan leda till 
utvecklandet av en ”vi- och dom”-känsla, så att andra [utomstående, min anm., T.B.] 
upplevs som konkurrenter, farliga, dumma eller något ännu värre, och bidrar därmed till 
att skapa distans till grupper med andra kulturer samt kan göra samordningen mellan 
olika grupper problematisk. 
 
De negativa effekterna av en sådan kåranda kan enligt Nordin & Zetterström (2006:10), 
som bekant, även leda till motstånd mot nya synpunkter och grupptänkande, där en 
tendens att överskatta den egna gruppens makt och moral finns, men även att gruppen 
kan använda sig av påtryckning mot individer som motsätter sig den egna gruppens 
kultur. Nordin & Zetterström (2006:10) betonar dessutom att en grupp med en sådan 
kåranda präglas av trångsynthet och bristande förmåga att vilja förstå kritik eller 
alternativa synpunkter, vilket medför att gruppen tenderar att hålla sig till beslut som 
visat sig vara felaktiga eftersom man uppfattar kritik som ett direkt hot mot gruppens 
existens. 
 
Vidare visade resultatet av studien enligt Nordin & Zetterström (2006:11) att de 
negativa effekterna av kårandan inom polisen medfört att utfrysning är en vanlig 
bestraffning för den som inte följer de informella normerna, dvs. de oskrivna normerna 
och reglerna för tigande, som t.ex. att avslöja något om en kollegas felaktigheter för 
förmannen, samtidigt som förändring uppfattas som ett hot mot trygghet och invanda 
mönster. Nordin & Zetterström (2006:13) menade, som redovisats tidigare, dessutom att 
deras studie visade att polisens kåranda bidrog till att utveckla en motkultur mot 
överheten, en inbördes solidaritet och ömsesidiga moraliska förpliktelser mot varandra 
som innebär att man inte får hävda sig på arbetskamraters bekostnad, ställa in sig hos 
överordnade eller tjalla [ange, min anm., T.B.] på sina kollegor. 
 
Slutligen konstaterade Nordin och Zetterström (2006:13–14) att det existerar en 
tystnadskultur inom polisen och som generallt innebär att man varken anmäler eller 
vittnar mot en kollega, vilket jag anser har betydelse för jämförelsen av de oskrivna 
normerna och reglerna för tigande mellan Polisen och Kriminalvården, eftersom detta 
kan leda till att man får svårt att få en partner och eventuellt måste söka sig till en ny 
enhet, samt att poliser som kränker människor räknar med att deras kollegor tiger eller 
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vittnar falskt för att skydda dem och kollegor som gjort sig skyldiga till övergrepp och 
slutligen att det inte anses tillåtet att ifrågasätta en kollegas beteende. 
 
Just de ovan beskrivna omständigheterna stämmer väl överens med kårandan inom 
Kriminalvården och styrks empiriskt i studien genom bl.a. respondent 2, ”Bea”, som 
menar att hennes erfarenheter visar att en del personalgrupper kan styras av oskrivna 
regler och normer som kan utgå från enskilda starka medarbetare och vara på tvärs med 
Kriminalvårdens uppdrag om att bedriva en human kriminalvård. Respondent 2, ”Bea”, 
vidimerar dessutom att en hel grupp kan bli styrd av dessa normer och att personal som 
protesterar riskerar utfrysning. 
 
Likaså vidimerar respondent 3, ”Christer”, resultaten i studien av Nordin & Zetterström 
(2006:13–14) genom att exemplifiera vad kårandan innebär, t.ex. att man inte springer 
med skvaller till chefen och att man ställer upp för varandra och inte säger något som 
splittrar gruppen, och menar att det finns likheter med polisens kåranda men att den nog 
är striktare och mer trångsynt än den som finns inom Kriminalvården. Respondent 3, 
”Christer”, vidimerar även resultaten i studien av Nordin & Zetterström (2006:11) vad 
avser sanktioner mot enskilda inom gruppen av kriminalvårdare som bryter mot de 
oskrivna normerna och reglerna inom kårandan, och förklarar att de som s.a.s. 
”skvallrar” för chefen inte är fullt accepterade och att följden kan bli en långvarig 
avskärmning i gruppen [dvs. utfrysning, min anm., T.B.] av en sådan eller sådana 
personer. 
 
Denna omständighet går även igen bland andra respondenter, som exempelvis 
respondent 4, ”Dina”, som menar att en regel är att man inte bör säga emot en kollega 
inför intagna och vittnar om att det kan innebära problem om man anmäler 
missförhållanden som rör kollegor som har inflytande i arbetsgruppen samt att det är 
avhängigt vilken kontakt man har uppåt med chefen om man vågar yttra sig. 
Respondent 1, ”Adam”, är den enda som avviker från de övriga och menar att han under 
sin tid inom Kriminalvården inte upplevt någon kåranda, som den beskrivs i studien av 
Nordin & Zetterström (2006:13–14), men höll det för troligt att det ändå kunde finnas 
en sådan, och att han inte kunde föreställa sig att det handlade om samma dimension 
som den inom polisen. 
 
Att respondent 1, ”Adam”, har en avvikande åsikt angående existensen av en kåranda 
inom Kriminalvården i frågeställning 3 och 4 och därmed inte bekräftar resultaten i 
studien av Nordin & Zetterström (200613-14) saknar enligt min mening relevans, 
eftersom han i frågeställning 5 och 6, kanske utan att tänka på det, ändå vidimerar att 
det finns en kåranda genom att berätta om ett tillfälle när han ingrep mot personal som 
misshandlade häktade på Kronobergshäktet där delar av personalen höll ihop för att 
undvika utfrysning. 
 
I stället för kåranda väljer respondent 1, ”Adam”, att använda sig av ett annat begrepp, 
nämligen fråge- och beroendekultur, och menar att den gäller kriminalvårdspersonal i 
förhållande till högre chefer. Enligt respondent 1, ”Adam”, uppstår en tystnadskultur 
när den högsta chefen känner sig rädd och osäker, och för detta vidare genom hela 
organisationen, så att tystnaden hos underställd personal blir nästan total. Fråge- och 
beroendekulturen är även den, menar respondent 1, ”Adam”, orsakad av rädsla, med 
innebörden att man frågar närmaste chef med syftet att inte riskera att göra fel, och 
medför att personal agerar överdrivet försiktigt för att inte hamna i onåd. 
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Att tystnadskulturen hos kriminalvårdspersonal har sitt ursprung hos, tolkar jag, dåliga 
chefer, är förövrigt en idé som respondent 2, ”Bea”, även framhåller, och menar att 
hennes erfarenhet är att tystnadskulturen är mycket beroende av hur högsta ledningen 
och därmed underlydande chefer förhåller sig till öppenhet och kritik. Enligt respondent 
2, ”Bea”, är tystnadskulturen även beroende av hur de budbärare som kommer med 
kritik bemöts, och menar att om den högste chefen inte tillåter kritik utan straffar den 
som kritiserar sprids en rädsla i organisationen så att tystnadens kultur sprider ut sig. 
Då, hävdar respondent 2, ”Bea”, gör personalen hellre ingenting än att riskera att göra 
fel, så att det blir viktigast att undvika kritik och bokstavsfölja en regel framför att tänka 
självständigt. 
 
Att högsta ledningens inställning till, och bemötande av, personal inom Kriminalvården 
som kommer med kritik och anmäler missförhållande är avgörande för att en 
tystnadskultur uppstår och bereder ut sig styrks framför allt av Susanne Erikssons 
artikel Medarbetare ger chefer bottenbetyg (2013), vilken gör gällande att omkring 30 
procent av medarbetarna i undersökningen anser att de inte kan framföra kritik utan att 
det får konsekvenser, vilket också bekräftas av Per Sunneborn, ordförande för ST inom 
Kriminalvården, när han medger att det tyvärr förekommer att den som uttalar sig 
kritiskt också riskerar konsekvenser samt konstaterar att det är genom dialog och att 
man kan kritisera sin egen verksamhet som man kommer framåt. 
 
Således verkar det som att grunden för tystnadskulturen inom Kriminalvården kan ha 
sitt upphov i högsta ledningen, om cheferna på den nivån känner sig rädda och osäkra, 
som respondent 1, ”Adam”, anger som förklaring, och därmed för detta vidare genom 
hela organisationen, så att tystnaden hos underställd personal blir nästan total, vilket 
också respondent 2, ”Bea”, framhåller som bakomliggande skäl när högste chefen inte 
tillåter kritik utan straffar den som kritiserar så att en rädsla sprids i organisation som 
gynnar utbredningen av tystnadens kultur. 
 
Men stämmer det verkligen att tystnadskulturen hos kriminalvårdare är avhängig ett 
dåligt ledar- eller chefskap? Nja, problemet är enligt min uppfattning mer komplicerat 
än så och det räcker inte att enbart tillsätta en kompetent och kritikertillåtande högsta 
ledning för att komma tillrätta med den tystnadskultur som finns i varierande styrka 
inom Kriminalvården. 
 
Angriper man problemet med tystnadskulturen ur ett ovanifrånperspektiv, respondent 1, 
”Adam”, och respondent 2, ”Bea”, grundar sina erfarenheter från sin tid inom 
kriminalvården på deras chefskap, istället för ur ett underifrånperspektiv, likt 
respondenterna 3, ”Christer”, och 4, ”Dina”, som arbetat mer klientnära, är det lätt att 
vilseledas att tro att grunden för tystnadskulturen ligger i just dåligt chefskap, men då 
bortser man från flera viktiga faktorer, framförallt till de omständigheter som är upphov 
till en negativ kåranda, således en tystnadskultur, och att alla talgemenskaper har 
oskrivna regler och normer för vad som är tillåtet att säga, dvs. när man bör tiga och 
tala, vem som bör göra det, om vad man får tala med vem, när, var och hur? 
 
Som empirin i den här studien och tidigare forskning har visat är det stora skillnader 
mellan den negativa kårandan och tystnadskulturen hos både kriminalvårdare och 
intagna på de olika avdelningarna, vilket absolut inte, får man anta, har sin grund i att 
det på slutna avdelningar, som t.ex. isolerings- och säkerhetsavdelningar, arbetar rädda 
och osäkra chefer och på mer öppna avdelningar, som t.ex. normal- och 
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behandlingsavdelningar, arbetar orädda och säkra chefer som i högre grad är mer 
tillåtande vad avser kritik från medarbetare. 
 
Denna upphovs- och orsaksförklaring till tystnadskulturens utbredande, som redovisats 
ovan, nämligen att den är avhängig högsta ledningens inställning till medarbetare som 
anmäler missförhållande och kommer med kritik, går nämligen med ursprung i empirin 
och tidigare forskning att avfärda. 
 
Tidigare forskning av Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:51) visar som bekant att 
äldre och mer erfarna kriminalvårdare utvecklas till informella ledare med hög status i 
arbetsgrupperna där de stöttar och ger råd till resten av arbetsgruppen vid 
kriminalvårdsinspektörens frånvaro, och att dessa informella ledare fungerar som en 
konserverande kraft, dvs. en tröghet som motverkar nytänkande i arbetet, men är även 
viktiga för upprätthållandet av existerande normer, såväl traditionella normer som 
informella hierarkier, vilket överensstämmer med resultaten i den här studien och 
tidigare forskning av Nordin & Zetterström (2006:9), även om den senare studien inte 
identifierat den omständigheten som negativ utan som en positiv effekt av kårandan 
inom polisen eftersom man menar att äldre medlemmars erfarenheter tar till vara och 
bidrar till att forma nya medlemmars beteenden vilket medför att de gör samma 
grundläggande antaganden, talar samma språk och tolkar symboler på samma sätt. 
 
Och, visst, äldre och mer erfarna kollegor kan ju ha den effekten också, som Nordin & 
Zetterström (2006:9) slår fast, det går förstås inte att utesluta, men samtidigt vill jag 
hävda att den även kan ha det motsatta, och det är denna omständighet som jag menar 
utgör den primära grunden för tystnadskulturen hos personal inom Kriminalvården, 
således inte dåligt chefskap, dvs. chefer som är osäkra och rädda, och som sprider denna 
osäkerhet och rädsla vidare nedåt i organisationen. 
 
Det är således genom de äldre och mer erfarna informella ledarna inom Kriminalvården 
som tystnadskulturen bevaras och förs vidare till yngre medarbetare, vilket respondent 
4, ”Dina”, vidimerar när hon menar att ny personal inte ska börja sin anställning på en 
sluten avdelning, utan jobba mer klientnära på t.ex. behandlingsavdelningar, eftersom 
de annars blir strikta och får attitydproblem och tar efter de äldre som har lång 
erfarenhet och en taskig attityd. 
 
Skillnaden mellan slutna och öppna avdelningar är således en omständighet som enligt 
min mening bör tillmätas större tyngd än dåligt chefskap vad avser förekomsten av en 
negativ kåranda och informella normer och regler för tigande, dvs. tystnadskulturen, 
inom Kriminalvården, vilket styrks av resultaten i studien av Nylander, Bruhn och 
Lindberg (2008:53–54) när de konstaterar att deras studie visar att arbetsdelningen 
mellan olika roller, uppgifter och avdelningar utgör en viktig orsak till uppkomsten av 
olikheter i den sociala representationen hos kriminalvårdspersonal, vilka i sin tur är 
kopplade till skillnader i känslor och känslouttryck, handlingar och praktiker, så att det 
förekommer ett mer rehabiliterande/behandlande sätt att tänka i relationen till intagna, 
inbegripet såväl dialog och respekt som förebyggande arbete, hos kriminalvårdare på 
normal- och behandlingsavdelningar. 
 
Studien av Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:54) visade även, som bekant, att 
kriminalvårdspersonal på slutna avdelningar, t.ex. isolerings- och säkerhetsavdelningar, 
har ett mer distanserat förhållningssätt och ett misstroende mot intagna, de har även ett 
relativt statiskt tänkande kring säkerhetsfrågor där säkerhetsregler betonas strikt oavsett 
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skillnader mellan avdelningar och typer av intagna, vilket medför att kriminalvårdare 
som arbetar på normal- och behandlingsavdelningar och personal som arbetar med 
säkerhet skapar olika sociala representationer av de intagna. 
 
Vidare lyfte Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:60) fram att deras studie visade att 
det finns flera subkulturella delningar bland vårdarna och att kriminalvårdare på t.ex. 
säkerhetsavdelningar betonar mer formella ritualer och ett mer avståndsskapande, 
tuffare emotionellt arbete samt utvecklar en syn på intagna där de sociala 
representationerna är mer negativa medan kriminalvårdare på behandlingsavdelningar 
betraktar de formella ritualerna mer som ett nödvändigt ont och hindrar dem i deras 
relationsskapande arbete med de intagna samtidigt som ett emotionellt arbete av djupare 
och mer omvårdande natur betonas, vilket medför att de sociala representationerna om 
intagna är mindre negativa samtidigt som respekt för den intagne betonas. 
 
Dessutom visade studien, vad avser de formella reglerna och ritualerna, av Nylander, 
Bruhn och Lindberg (2008:56) att den kollegiala sammanhållningen, dvs. kårandan, där 
likheter i tänkande och handlingsmönster visavi de intagna ansågs nödvändig, liksom 
personlig säkerhet och arbetstillfredsställelse, och att sammanhållningen inom 
arbetsgruppen framhölls som den viktigaste orsaken att stanna kvar inom 
Kriminalvården. Men samma kåranda bidrog även, på de slutna och öppna 
avdelningarna, enligt Nylander, Bruhn och Lindberg (2008:52), till att skapa skilda 
uppfattningar om personal på andra avdelningar och arbetet där, som t.ex. att 
behandlingsavdelningar benämndes ”mjukisbunkern”, ”blöjan” eller ”saft och bullar” av 
personal från vanliga avdelningar medan säkerhetsavdelningar benämndes ”KGB” och 
normalavdelningar ”slasken” [ordet är synonymt med avfallet, avloppet, sopor och 
åsyftar de intagna, min anm., T.B.] eller att ”vara på banan”. 
 
Och de negativa sociala representationerna till personal och intagna på andra 
avdelningar [än de slutna avdelningarna, min anm., T.B.] bidrog enligt Nylander, Bruhn 
och Lindberg (2008:53) till att det uppstod informella regler och normer inom 
arbetsgrupperna, som t.ex. att man aldrig ska lita på en intagen, att intagna är 
manipulativa och att man alltid ska ställa upp för en kollega även när denne handlar fel, 
vilket bekräftar resultaten i den här studien och tidigare forskning av Nordin & 
Zetterström (2006:10) om polisens kåranda och som visar, som jag nämnt tidigare, att 
de negativa effekterna av en kåranda kan leda till utvecklandet av en ”vi-och-dom”-
känsla, så att andra upplevs som konkurrenter, farliga, dumma eller något ännu värre, 
och bidrar till att skapa distans till grupper med andra kulturer samt kan göra 
samordningen mellan olika grupper problematisk. 
 
Respondent 2, ”Bea”, bekräftar allt igenom skillnaderna mellan slutna och öppna 
avdelningar, dvs. isolerings- och säkerhetsavdelningar visavi normal- och 
behandlingsavdelningar, och menar att inställningen till intagna blir annorlunda, liksom 
förförståelsen och attityderna samt kommunikationen, på avdelningar som är 
behandlingsinriktade. Som förklaring till skillnaden anger respondent 2, ”Bea”, att 
personal på de slutna avdelningarna ser brottet framför människan och det straff som 
utmätts, eftersom dessa intagna ofta har en stark förankring i den kriminella subkulturen 
och är fokuserade på att bygga nätverk för brottslig verksamhet, och att det är normerna 
i den kriminella subkulturen som styr processen på säkerhetsavdelningar. 
 
Således, menar respondent 2, ”Bea”, har personal som arbetar på avdelningar med högre 
säkerhet en förförståelse av att de intagna är manipulativa och inte vill förändras samt 
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identifierar sig som kriminella, vilket påverkar personalens kommunikation, men är det 
en riktig uppfattning? 
 
Nej, inte till fullo, som jag redovisat ovan styrs både kriminalvårdspersonal och intagna 
av oskrivna normer och regler för hur man kommunicerar av helt andra faktorer, såsom 
en negativ kåranda och en arbetsmoral som hör till brottslingen, men däremot har 
respondent 2, ”Bea”, förmodligen rätt i att de två grupperna, dvs. 
kriminalvårdspersonal/intagna, på isolerings- och säkerhetsavdelningarna, genom sina 
respektive informella normer och regler för hur man kommunicerar, upprätthåller en 
negativ attityd från båda håll och att det därför uppstår en negativ spiral av ett ”vi-och-
dom”-tänkande trots att de delar samma talgemenskap. 
 
De informella regler och normer som uppstår inom arbetsgrupperna är enligt Nylander, 
Bruhn och Lindberg (2008:53) sociala representationer som styr interaktionen med och 
behandling av intagna, så även kommunikationen enligt min mening, och som innebär 
att personal lägger sig till med inställningar, dvs. attityder, om att man aldrig kan lita på 
en intagen, att intagna är manipulativa och att man alltid ska ställa upp för en kollega 
även när denne handlar fel, vilka är uttryck för negativ social representation av den 
andre och som starkt formar förhållningssättet i det dagliga arbetet. 
 
På normal- och behandlingsavdelningar är enligt Nylander, Bruhn och Lindberg 
(2008:53–54) de sociala representationerna annorlunda, eftersom man har ett mer 
rehabiliterande/behandlande sätt att tänka i relationen till de intagna, inbegripet såväl 
dialog och respekt som förebyggande arbete, hos vissa kriminalvårdare. Och just denna 
omständighet bekräftas i en annan studie av Nylander, Lindberg och Bruhn (2011:474–
475), liksom resultaten i den här studien, nämligen att interaktionen och 
kommunikationen mellan personal och intagna skiljer sig åt mellan 
behandlingsavdelningar än jämfört med normal- och säkerhetsavdelningar där personal 
på behandlingsavdelningar visar större förståelse för de intagnas situation och tänker på 
hur de kommunicerar med de intagna. 
 
Men, är de bakomliggande fenomenen, dvs. en negativ kåranda och negativa sociala 
representationer, som presenterats ovan, verkligen förklaringen till uppkomsten av de 
oskrivna normerna och reglerna för tigande, dvs. tystnadskulturen, inom gruppen av 
kriminalvårdspersonal? Ja, huvudsakligen är det så, men den förklaringen är inte 
fullständig för att förstå skillnaderna i kommunikationen mellan personal och intagna på 
behandlings- och säkerhetsavdelningar, och då måste man fråga sig vad det är som 
saknas? 
 
Visserligen går detta utanför uppsatsen syfte och frågeställningar men ser man till 
resultaten i Larsson & Perez (2012:14) studie om hur unga män pratar om eller 
handskas med känslor i vänskapsrelationer till andra unga män och detta samspelar med 
deras bild av maskulinitet, så visar den att det finns en tystnadskultur hos unga män med 
oskrivna regler och normer, vilka stadgar att man ska vara tyst och inte säga något, även 
om de bevittnar något som strider mot vad de vet är rätt, t.ex. trakasserier som en del av 
inkilning och brottsliga handlingar eller liknande, eftersom det finns en s.k. ”bro-code” 
som säger att man ska hålla varandra om ryggen och inte ange någon, och som 
överensstämmer väl med de oskrivna regler och normer för tigande som empirin i den 
här studien visat att kriminalvårdspersonal har i sin tystnadskultur i form av en negativ 
kåranda och intagna i form av den kriminella subkulturen som hör till bilden av 
brottslingen. 
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Enligt Larsson & Perez (2012:14) lär sig unga män att göra som alla andra i gruppen, att 
gruppens aktiviteter och värderingar inte ska ifrågasättas, och om man ifrågasätter dessa 
kan man själv blir utfryst, utsatt för våld, hån eller övergrepp, vilket överensstämmer 
väl med tidigare forskning av bl.a. Nordin & Zetterström (2006:11) om polisens 
kåranda, dvs. de sanktioner som finns för de som bryter mot reglerna och normerna, och 
empirin i den här studien vad avser de konsekvenser som enskild kriminalvårdspersonal 
kan råka ut för om de anmäler missförhållanden till chefen eller riktar kritik mot 
medarbetare. 
 
Dessutom menar Larsson & Perez (2012:14) att tystnadskulturen upprätthålls genom en 
skrämseltaktik, eftersom vem som helst, oavsett status, i gruppen kan drabbas av 
konsekvenserna av att bryta mot tystnadskulturen, vilket medför att unga män inte vågar 
visa sina riktiga jag eller uttrycka sina åsikter och känslor kring handlingar av fruktan 
för repressalier från den egna gruppen, vilket är omständigheter som korrelerar väl med 
empirin och resultaten i den här studien och tidigare forskning av framför allt Nordin & 
Zetterström (2006:13 o. 19) om kåranda och kollegialitet. 
 
Denna omständighet menar Larsson & Perez (2012:15) medför att tystnadskulturen 
påverkar unga mäns skapande av maskulinitet i en riktning där den som har högst status 
inom gruppen bestämmer, något som innebär att den personens eller gruppens normer 
inte ostraffat kan ifrågasättas, vilket i sin tur hindrar unga män att utveckla sina känslor 
och lämnar inget utrymme för diskussion eller meningsskiljaktigheter och skapar en 
rädsla för att uttrycka något annat än gruppens värderingar. 
 
Och det är ju särskilt denna omständighet som innefattas av den negativa kårandan inom 
polisen i studien av Nordin & Zetterström (2006:11), liksom i artikeln av Eriksson 
(2013) samt empirin i den här studien, vilka gemensamt visar att både poliser och 
kriminalvårdare inte vågar anmäla missförhållanden eller rikta kritik mot medarbetare 
av rädsla för repressalier om de bryter mot de normer och regler för tigande, dvs. 
tystnadskulturen, som finns inom arbetsgruppen. 
 
Således tycks det finnas en koppling mellan maskulinitet och tystnadskultur, vilket 
Ekeman (2013:83) menar att resultaten i hans studie visar vad avser den brottsliga 
självbilden, dvs. den kriminella mallen, nämligen att den överensstämmer med olika 
manlighetsideal och starka influenser från filmer, men att den vanligaste förebilden till 
den kriminelle är äldre kriminella, och det är inom det kriminella nätverket som den 
moral som hör till bilden av brottslingen återfinns, dvs. en slags arbetsmoral som 
grundar sig på att ens roll i gemenskapen anses pålitlig, och att det är av det skälet som 
angivare är utsatta eftersom dessa utgör ett hot mot den kriminella [äv. grupperingen, 
min anm., T.B.] livstilen. 
 
Det är särskilt den ovan angivna omständigheten som korrelerar med tystnadskulturen 
inom både polisen och kriminalvården, nämligen att äldre, mer erfarna personer 
[framför allt män, min anm., T.B.] utgör förebilder för de som är nya, vilket 
överensstämmer med empirin i den här studien och resultaten i studien av Nylander, 
Bruhn och Lindberg (2008:51) vad avser informella ledare hos kriminalvårdsanställda, 
nämligen att nyanställd personal som börjar sin anställning med att arbeta på slutna 
avdelningar s.a.s. korumperas av äldre, mer erfaren personal som fungerar som 
informella ledare och har hög status inom arbetsgrupperna och i kriminalinspektörens 
frånvaro stöttar och ger råd till resten av arbetsgruppen på avdelningen. 
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Så är det enligt Nordin & Zetterström (2006:13) även med kårandan inom polisen, dvs. 
att den präglas av maskulinitet, vilken uppvisas av både kvinnor och män, och som 
fyller en viktig funktion för att hantera den tuffa miljön. Nordin & Zetterström 
(2006:13) lyfter även fram andra aspekter i kårandan som anses viktiga, som t.ex. 
trivsel, frihet och variation i arbetet, men viktigast sätts relationen till andra poliser och 
förtroende grundat i likhet, den goda stämningen och kamratskapen, vilket medför att 
det kan vara svårt för enskilda inom kåren att framföra åsikter som går emot den 
kollektiva uppfattningen. 
 
Forkby och Liljeholm Hansson (2011:165) menar, vad avser upprätthållandet av 
moralen bland medlemmar inom gruppen, att allt organiserat arbete förhåller sig till 
någon form av handlingsmoral, regler och har sanktioner för överträdelser, och att det 
handlar om en socialiseringsprocess i kombination med ett moraliskt arbete för att få 
medlemmarna att hålla sig inom ramarna där tonvikten ligger på att kontrollera vilken 
information som släpps ut om gruppen, vilket motiverar de oskrivna regler och normer 
som finns inom tystnadskulturen oavsett inom vilken kategori av grupper den uppträder. 
 
Denna uppfattning styrks dessutom av resultaten i studien av Oliver Andersson 
(2012:22–23), vilken visar att intagna, i sin anpassning till de sociala villkoren i 
fängelse, spelar en roll, dvs. visar upp en fasad av att verka tuff och hård, inför 
medintagna och kriminalvårdspersonal i syfte att skydda sig eller anpassa sig till de 
oskrivna reglerna, och detta visar, tillsammans med ovan presenterade slutsatser, de 
facto, enligt min mening, att alla tystnadskulturer, oavsett ursprung, utvecklas och 
vidmakthålls genom en socialiseringsprocess. 
 
Utifrån tidigare forskning och empirin i den här uppsatsen går det, således, med fog vill 
jag tillägga, att hävda att upprätthållandet av tystnadskulturen, dvs. de oskrivna 
normerna och reglerna för tigande, inom framförallt Kriminalvården är avhängig äldre 
och mer erfarna informella ledare, tystnadskulturens uppkomst har redan redovisats 
ovan, och inte som antagits ett dåligt chefskap, vilket bekräftas teoretiskt genom 
Einarssons (2009:11–12) förklaring om maktförhållanden med innebörden om en 
persons, en grupps eller en institutions möjlighet att påverka andra – även om dessa inte 
samtycker till det – och att en sådan makt många gånger kan vara synlig men allt som 
oftast är en dold kraft och att dessa maktformer existerar i större eller mindre 
utsträckning i de flesta språksociologiska sammanhang. 
 
Och, slutligen, så återkommer jag till det centrala och viktiga fenomenet och frågan om 
tystnadskulturen, som utgör just en sådan dold kraft vilken Einarsson (2009:11) avser, 
inom Kriminalvården kan anses nödvändig, som respondenterna i studien menar, för att 
kommunikationen mellan personal och intagna ska kunna fungera smärtfritt, och om 
den är av godo eller ondo inom den talgemenskap som undersökts? 
 
Om man ser till empirin, dvs. vad respondenterna svarat, blir svaret på frågeställningen 
oundgängligen att de oskrivna reglerna och normerna för tigande är nödvändiga, 
eftersom de upplevs av respondenterna som bra, praktiska och nödvändiga i det sociala 
umgänget och kommunikationen. Dock så föreligger en perspektivskillnad mellan de 
olika respondenterna, så tillvida att medan respondenterna 3, ”Christer”, och 4, ”Dina”, 
betraktar dessa ur sina perspektiv, således som kriminalvårdare i direkt samröre med de 
intagna och därmed har mer praktiskt erfarenhet, betraktar respondenterna 1, ”Adam”, 
och 2, ”Bea”, de oskrivna reglerna och normerna ur ett ledningsperspektiv där de 
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betonar vikten av att använda sitt eget omdöme vid tillämpningen av både de oskrivna 
och skrivna reglerna och normerna i kommunikationen med de intagna. 
 
I studien preciserar bl.a. respondent 2, ”Bea”, att det inte är möjligt för personalen att ha 
samma umgängeston, således kommunikation, med de intagna i en grupp som valt en 
kriminell livsstil och hatar personalen som en grupp intagna som ser tiden i fängelse 
som en möjlighet att förändra sina liv, och är en uppfattning som delvis överensstämmer 
med respondent 4, ”Dina”, och hennes erfarenheter när det gäller skillnaderna i att 
arbeta på en sluten visavi öppen avdelning där personal och intagna på slutna 
avdelningar har ett annat sätt att kommunicera, men definierar ett annat bakomliggande 
skäl till det, nämligen att det beror på att arbetet inte är lika klientnära, så att personalen 
blir mer strikt och lägger sig till med en problematisk och taskig attityd. 
 
Respondenterna 2, ”Bea”, och 4, ”Dina”, har således två skilda utgångspunkter och 
erfarenheter, den ena, respondent 2, ”Bea”, har ett ovanifrånperspektiv medan den 
andra, respondent 4, ”Dina”, har ett underifrånperspektiv, som, om man granskar deras 
svar, anger olika bakomliggande skäl till tystnadskulturen hos gruppen av 
kriminalvårdspersonal. Respondent 2, ”Bea”, menar att det är tystnadskulturen hos de 
intagna som bidrar till skillnaden i kommunikationen mellan personal och intagna på 
slutna avdelningar än jämfört med mer öppna avdelningar medan respondent 4, ”Dina”, 
anser att orsaken till kommunikationsskillnaderna är att personal på slutna avdelningar 
inte arbetar lika klientnära som på öppna avdelningar, och därmed lägger sig till med en 
problematisk och taskig attityd gentemot de intagna. 
 
Skillnaden i svaren mellan respondent 2, ”Bea”, och 4, ”Dina”, angående vilka 
omständigheterna som är orsak till kommunikationsskillnaderna mellan intagna och 
personal på öppna och slutna avdelningar är intressant, eftersom den tydligt visar på 
olikheterna i betraktelsesätt när det kommer till ovanifrån- och underifrånperspektiv, 
men också i synen på vad som är orsaken till kriminalvårdspersonalens tystnadskultur. 
 
Det är enligt respondent 4, ”Dina”, inte de intagnas tystnadskultur, vilket respondent 2, 
”Bea”, menar, som är orsak till kommunikationsskillnaderna mellan öppna och slutna 
avdelningar utan på grund av att personal på slutna avdelningar inte arbetar lika 
klientnära som på öppna avdelningar, vilket hon menar är orsaken till att personal 
utvecklar en problematisk och taskig attityd gentemot de intagna som vistats på slutna 
avdelningar och faktiskt annan personal, vilket studien visat, som arbetar på mer öppna 
avdelningar. 
 
Respondent 4, ”Dina”, lyfter, förmodligen omedvetet, enligt min mening, fram 
kärnproblemet med den tystnadskultur som existerar inom Kriminalvården, och som är 
särskilt stark på slutna avdelningar, nämligen risken för att personal med en stark 
kåranda [häri innefattas såväl de negativa som positiva effekterna av en sådan, min 
anm., T.B], enligt Nordin & Zetterström (2006:10), kan leda till utvecklandet en ”vi-
och-dom”-känsla, så att andra, i det här fallet intagna, upplevs som konkurrenter, 
farliga, dumma eller något ännu värre, vilket skapar ett avstånd till grupper med andra 
kulturer och kan göra samordningen mellan olika grupper problematisk. 
 
Det är, således, vill jag hävda, huvudsakligen den starka kårandan, med de oskrivna 
reglerna och normerna för tigande, hos kriminalvårdspersonal på slutna avdelningar 
som ligger till grund för kommunikationsskillnaderna mellan intagna och personal på 
öppna och slutna avdelningar, inte uteslutande de intagnas tystnadskultur som 
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respondent 4, ”Bea”, gör gällande, och det är viktigt för att förstå bakgrunden till 
orsaken och problematiken bakom dessa kommunikationsskillnader. 
 
Men samtidigt vill jag understryka, vilket är minst lika intressant, att denna process, 
vilken respondent 4, ”Bea”, prickar in föredömligt, förstärks av de intagnas 
tystnadskultur, så att en negativ attityd upprätthålls genom kommunikationen från båda 
håll. Att orsaken bakom kommunikationsskillnaderna på slutna visavi öppna 
avdelningar är en stark kåranda och avsaknaden av ett klientnära arbete, således inte 
enbart de intagnas tystnadskultur, styrks f.ö. genom tidigare forskning av Nylander, 
Bruhn & Lindberg (2008:52–53) som visar att personal på slutna avdelningar utvecklar 
negativa sociala representationer av såväl intagna [generellt, min anm., T.B.] som 
kollegor som arbetar på andra, mer öppna avdelningar, och att dessa negativa sociala 
representationer har sin grund i de informella regler och normer [således en stark 
kåranda och tystnadskulturen, min anm., T.B.] som uppstår inom de olika 
arbetsgrupperna. 
 
Genom förda resonemang menar jag att det är tydligt att den dolda kraft som 
tystnadskulturen inom Kriminalvården utgör inte är av godo, även om den i många fall 
kan anses nödvändig, eftersom den försvårar kommunikationen mellan personal och 
intagna. Det är Kriminalvårdens uppdrag att behandla, dvs. förmå, intagna att reflektera 
över sitt kriminella liv och, om möjligt, omvärdera det, så att de, när de väl friges, 
förhoppningsvis inte återfaller i brottslighet, vilket inte är möjligt om det finns en 
kåranda med starkt negativa sociala representationer av de intagna i kombination med 
oskrivna regler och normer för tigande, så att de båda grupperna, personal och intagna, 
där de sistnämnda har sin egen tystnadskultur, inte kommunicerar. 
 
Och eftersom det är Kriminalvårdens uppdrag att behandla intagna är det också deras 
uppgift att motarbeta en alltför stark kåranda och de oskrivna reglerna och normerna för 
tigande, således tystnadskulturen, som existerar i högre omfattning hos personal på 
slutna än jämfört med personal på öppna avdelningar, så att kommunikationen mellan 
de olika grupperna underlättas. Att påbörja detta förändringsarbete i toppen, dvs. hos de 
som innehar chefspositioner, i tron om att tystnadskulturen emanerar ifrån osäkra och 
rädda chefer, vore enligt min mening ett gravt misstag – den måste påbörjas underifrån 
med de äldre, mer erfarna informella ledarna. 
 
Nordin & Zetterström (2006:19) ger f.ö. utmärkta förslag till motåtgärder till en negativ 
organisationskultur [här att likställas med kårandan och de oskrivna reglerna och 
normerna för tigande inom tystnadskulturen, min anm., T.B] där de anser att det är 
viktigt att nya poliser får adekvat hjälp och stöd av bl.a. ledning och arbetskollegor, och 
lämpliga handledare som är goda föredömen som inte tolererar felsteg, men att man 
även på myndigheterna bör föra en pågående diskussion om det etiska förhållningssättet 
och vara lyhörd inför sin personal för att kunna påverka de formella och informella 
faktorerna. 
 

6 Sammanfattning 
 
I min studie har jag undersökt vilka normer och regler för tigande som finns inom 
gruppen av kriminalvårdspersonal, allmänt sett, och hur dessa tar sig uttryck och 
regleras inom talgemenskapen i fängelse, och eftersom syftet primärt har varit att 
undersöka vilka normer för tigande som finns inom gruppen av kriminalvårdspersonal 
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och sedan jämföra resultaten med tidigare forskning har jag använt mig av en kvalitativ 
och komparativ metod i kombination med introspektion, deltagande observation och 
intervjuer samt enkäter i hopp om att kunna tydliggöra erfarenheter och attityder för att 
bättre kunna förstå och förklara innebörden av tystnad i olika sammanhang och 
därigenom lyfta fram såväl likheter som olikheter i attityder till tigande hos intagna och 
kriminalvårdspersonal med andra tystnadskulturer. 
 
Tidigare forskning om tystnadskulturer av Oliver Andersson, Adriana Nicole Cerami, 
Karl Ekeman, Peter Nordin och Sebastian Zetterström, Per Åke Nylander, Anders 
Bruhn och Odd Lindberg, m.fl. har bl.a. visat att det inom olika grupper, t.ex. 
ungdomar, intagna, poliser, kriminalvårdare och brottslingar, finns tystnadskulturer med 
oskrivna normer och regler för tigande som primärt syftar till att skydda gruppen från 
insyn av obehöriga och kontrollera vilken information som sprids om gruppen. 
 
Den tidigare forskningen visar även att samtliga tystnadskulturer har sanktionssystem 
för de som bryter mot tystnadskulturen, dvs. de oskrivna reglerna och normerna för 
tigande, och att de som ifrågasätter gruppens aktiviteter och värderingar riskerar att bli 
utfrysta, utsatta för hån, våld eller övergrepp, etc. Vidare visar den tidigare forskningen 
att tystnadskulturen inom en grupp kan leda till utvecklandet av en ”vi-och-dom”-
mentalitet med negativa sociala representationer, så att andra, utomstående, upplevs 
som konkurrenter, farliga, dumma eller något ännu värre, vilket skapar distans till andra 
grupper och kulturer samt bidrar till grupptänkande och till att samordningen och 
kommunikationen mellan olika grupper blir problematisk. 
 
Resultatet av studien visar att det existerar en positiv och negativ kåranda inom 
kriminalvården där den negativa kårandan utgörs av en tystnadskultur, dvs. informella 
normer och regler för tigande, som regelerar vad man får säga och inte säga och 
kännetecknas primärt av (a) att det inte är accepterat att personal klagar inför ledningen 
på kollegor som begår fel, (b) att personal ställer upp för varandra och inte säger något 
som splittrar gruppen, (c) att det inte är tillåtet att säga emot en kollega inför intagna 
och (d) att det inte är accepterat att prata med de intagna om kollegor. 
 
Studien visar även att kriminalvårdspersonal i möte med intagna uppvisar olika grader 
av attityder, avhängigt om det rör sig om en sluten visavi öppen avdelning, så att den 
verbala kommunikationen påverkas genom att en informell attityd gentemot de intagna 
är mer accepterad på öppna än jämfört med slutna avdelningar inom personalgruppen 
eftersom säkerheten där är högre. 
 
De bakomliggande orsakerna till denna attitydskillnad uppges vara (a) att de intagna på 
slutna avdelningar starkare styrs av den kriminella subkulturen och därför inte har 
någon relation till personalgruppen, vilket i sin tur påverkar personalens uppfattning av 
de intagna genom kommunikationen och vice versa, så att en negativ attityd upprätthålls 
från båda grupper, och (b) organisationens styrning, dvs. attityder hos ledning och 
närmaste chef, så att det förekommer en tydlig parallellprocess i kommunikationen som 
har sin utgångspunkt från ledningen som sedan sprids nedåt i organisationen. 
 
Studien visar att tystnadskulturen och de normer för tigande som finns inom 
personalgruppen dels har en ogynnsam inverkan i deras arbete och i kommunikationen 
med de intagna och dels har en hämmande effekt att rikta kritik mot och ifrågasätta eller 
anmäla kollegor som begår fel eller övergrepp i arbetet med de intagna. Vidare visar 
studien att den personal som vågar rikta kritik eller ifrågasätta kollegor riskerar att 
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stanna i löne- och vidareutvecklingen [avseende avancemang genom bättre tjänster och 
befordran, min anm., T.B.], vilket medför att personal endast gör vad som krävs av dem 
och inte mer, och att det råder konsensus om att det är dåligt att kollegor som begår fel 
ändå får behålla sitt arbete. 
 
Men samtidigt visar studien att även om personal kan styras av informella normer inom 
tystnadskulturen och attityder [här avses negativa sociala representationer, min anm., 
T.B.] som kan utgå från enskilda, starka medarbetare och är på tvärs med 
Kriminalvårdens uppdrag om att bedriva en human kriminalvård, kan personal färgad av 
tystnadskulturen förändras positivt i sin attityd till och i kommunikationen med intagna 
genom de möten som sker i kriminalvårdens behandlings- och påverkansprogram, så att 
människan bakom missbruket och kriminaliteten synliggörs. 
 
Överlag visar dock studien att kriminalvårdspersonal är av uppfattningen att 
tystnadskulturen med de informella normerna för tigande, hos både intagna och 
personal, är central, viktig, nödvändig och praktisk för umgänget mellan de intagna och 
kriminalvårdspersonal, eftersom det förmodligen annars skulle bli en sämre miljö om 
dessa inte fanns, trots en medvetenhet om att tystnadskulturen bidrar till att det 
föreligger markanta attityd- och kommunikationsskillnader mellan de öppna och slutna 
avdelningarna. 
 
Studien visar även att det förligger stora likheter mellan kriminalvårdspersonalens och 
de intagnas tystnadskulturer, dvs. normerna för tigande, och hur dessa uttrycks, regleras 
och tillämpas inom talgemenskapen, men att det givetvis finns vissa subtila skillnader, 
och likaså att det föreligger likheter med andra tystnadskulturer. Studien visar att de 
oskrivna normerna för tigande inom kriminalvårdspersonalens tystnadskultur korrelerar 
särskilt väl med polisens tystnadskultur, som kännetecknas av att kollegor inom polisen 
inte får hävda sig på arbetskamraters bekostnad, ställa sig in hos överordnande eller 
tjalla på sina kollegor. 
 
Men resultaten i studien korrelerar även genomgående med tidigare forskning vad avser 
förekomsten av tystnadskulturer med dess informella normer för tigande hos andra 
grupper, således hur dessa uttrycks, regleras och tillämpas, vilket är en omständighet 
som förövrigt delas av samtliga talgemenskaper, likaså syftet med dessa, nämligen att 
skydda den egna gruppen från insyn så att information som kan skada den inte läcker ut 
till utomstående. 
 
Likaså visar studien att tystnadskulturen hos kriminalvårdspersonal, likt annan 
tystnadskultur som t.ex. återfinns inom polisen, innefattar ett sanktionssystem för de 
som bryter mot normerna för tigande, där dessa riskerar utfrysning och att stanna upp i 
löne- och vidareutvecklingen [avseende avancemang genom bättre tjänster och 
befordran, min anm., T.B.] och kan få problem med att få en ny kollega eller eventuellt 
måste söka sig till en ny enhet, men att sanktionssystemen för andra grupper än poliser 
och kriminalvårdare, t.ex. fångar, kriminella och ungdomar, skiljer sig åt en aning, så 
tillvida att de som bryter mot normerna för tigande inom dessa grupper, förutom 
utfrysning, även riskerar att utsättas för hot, våld och andra övergrepp av de som utgör 
en del i tystnadskulturen. 
 
Dessutom visar studien att det föreligger likheter mellan de olika tystnadskulturerna 
avseende de attityder som existerar inom en grupp, vilka har sin grund i de informella 
normerna och påverkar kommunikationen med utomstående, så att ett ”vi-och-dom”-
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tänkande uppstår, vilket inte enbart är synonymt för kriminalvårdare utan återfinns även 
hos andra grupper och bidrar till att skapa ett avstånd till grupper med andra kulturer 
och kan samtidigt göra samordningen [äv. kommunikationen, min anm., T.B.] mellan 
olika grupper problematisk. 
 
Studien visar även att tystnadskulturen med de informella normerna för tigande hos 
kriminalvårdspersonal utgör en grund för negativ social representation av ”den andre”, 
således intagna men även annan kriminalvårdpersonal på t.ex. öppna avdelningar med 
mindre säkerhet, och att detta fenomen återfinns inom andra grupper, t.ex. intagna i 
fängelse och brottslingar, som under sin anstaltstid utvecklar ett ogillande mot 
kriminalvården och ett hat mot samhället samt en bristande tillit mot rättsväsendet, med 
innebörden att intagna lägger sig till med en mer prokriminell inställning och därmed, 
vilket även avser andra grupper i helt annorlunda kontexter, socialiseras in i 
tystnadskultur. 
 
Slutligen visar studien att tystnadskulturen och normerna för tigande medför att enskilda 
individer som har hög status inom gruppen av kriminalvårdare, dvs. informella ledare, 
vilket förövrigt är gemensamt för alla tystnadskulturer, har en direkt påverkan på de 
övriga i gruppen vad avser bildandet av attityder och upprätthållandet och tillämpningen 
av existerande normer, vilket inte lämnar utrymme för diskussion eller 
meningsskiljaktigheter och skapar en rädsla för att uttrycka några andra åsikter än 
gruppens värderingar. 
 
Genom att undersöka vilka normer för tigande som finns inom gruppen av 
kriminalvårdspersonal, allmänt sett, och hur dessa tar sig uttryck och regleras inom 
talgemenskapen genom att tydliggöra erfarenheter och attityder för att bättre kunna 
förstå och förklara innebörden av tystnad i olika sammanhang, och dels komparera 
resultaten i studien med tidigare forskning för att på så vis kunna lyfta fram såväl 
likheter som olikheter i attityder till tigande hos intagna och kriminalvårdspersonal med 
andra tystnadskulturer har studien visat att det dels finns en tystnadskultur med normer 
för tigande inom alla talgemenskaper, vilken påverkar kommunikationen med andra 
grupper eller kulturer negativt, och dels att bildandet av attityder och upprätthållandet 
och tillämpningen av tystnadskulturen är avhängigt enskilda, informella ledare som har 
hög status inom gruppen. 
 
De ovan redovisade resultaten av studien, liksom konsekvenserna av och 
förutsättningarna för tystnadskulturen med dess normer för tigande, styrker Jan 
Einarssons språksociologiska teori och maktbegreppet om en persons, en grupps eller en 
institutions möjlighet att påverka andra, även om dessa inte samtycker till det, och att en 
sådan makt många gånger kan vara synlig men allt som oftast en dold kraft, och att det 
inom en talgemenskap finns normer och attityder som avgör när man bör tiga och tala, 
vem som bör göra det, om vad man får tala och med vem, när, var och hur. 
 
Resultaten i studien överensstämmer även väl med tidigare forskning av bl.a. Oliver 
Andersson, Adriana Nicole Cerami, Karl Ekeman, Peter Nordin och Sebastian 
Zetterström, Per Åke Nylander, Anders Bruhn och Odd Lindberg, m.fl., men medan 
tidigare forskning främst har undersökt tystnadskulturen ur ett sociologiskt perspektiv 
har jag använt mig av ett språksociologiskt perspektiv eftersom det bättre lämpar sig för 
att beskriva olika sätt att uttrycka sig talmässigt i en talgemenskap och att tolka vilken 
betydelse talbeteendena har för medlemmarna inom den talgemenskap som undersöks, 
så att sambanden mellan allmänna sociokulturella fenomen och kommunikation kan 
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förklara attityder till olika beteenden utifrån de normer som finns inom en 
talgemenskap. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 

8.1.1 Intervjuguide för anställda inom Kriminalvården 
 
 Introduktion-presentation 
 Vem jag är och syftet med forskningen 
 Konfidentialitet 
 Samtycke 
 Möjlighet att ta del av utskrift 
 Bakgrundsdata 
  Vad är din ålder? 
  Vad är ditt kön? 
  Hur många år har du arbetat inom Kriminalvården? 
  Vilka arbetsuppgifter har du eller har du haft inom 

Kriminalvården? 
 Enkät- och Intervjufrågor 
  Bakgrundsinformation 1 
 Fråga 1: Upplever du att den verbala kommunikationen mellan intagna 

och kriminalvårdspersonal påverkas beroende på vilken attityd 
som råder på avdelningen inom gruppen av 
kriminalvårdspersonal? 

  Bakgrundsinformation 2 
 Fråga 2: Har du erfarenhet av att det finns eller uppstår oskrivna regler 

inom personalgruppen för hur man kommunicerar med intagna 
på säkerhetsavdelningar (eller andra slutna avdelningar som t.ex. 
isoleringsavdelningar) visavi behandlingsavdelningar (eller 
andra mer öppna, mindre säkerhetsorienterade avdelningar) och 
om det föreligger några skillnader i sättet mellan olika 
avdelningar att kommunicera med de intagna? 

  Bakgrundsinformation 3 
 Fråga 3: Har du under din tid som anställd inom Kriminalvården upplevt 

att det finns en kollegial sammanhållning, dvs. kåranda, och om 
den på något vis leder till oskrivna regler för när man som 
kriminalvårdare bör tiga och tala, vem som bör göra det, om vad 
man får tala med vem, när, var och hur? 

 Fråga 4: Finns det några oskrivna regler om vad en kriminalvårdare bör 
och inte bör säga till en intagen, dvs. om sin egen person, 
privatlivet, arbetet och andra intagna? 

  Bakgrundsinformation 4 
 Fråga 5: Upplever du att det finns en tystnadskultur liknande den inom 

polisen hos anställda inom Kriminalvården, och kan du i korthet, 
i fall du anser att det finns en sådan, redogöra för hur du 
upplever den? 

 Fråga 6: Vilken erfarenhet har du av att kriminalvårdspersonal vågar 
anmäla missförhållanden inom Kriminalvården och ifrågasätta 
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eller anmäla kollegor som begår övergrepp, och om de som 
vågar göra det behandlas annorlunda, dvs. blir utfrysta eller 
trakasserade, av sina kollegor efteråt? 

  Bakgrundsinformation 5 
 Fråga 7: Vad tycker du om de oskrivna reglerna för tigande hos intagna 

och kriminalvårdspersonal, dvs. att man i samtal måste tänka på 
vad man säger, till vem, när, var och hur? Anser du att de är bra, 
dåliga eller helt enkelt nödvändiga för att det sociala umgänget 
bland intagna och kriminalvårdspersonalens arbete inom 
Kriminalvården ska fungera? 

 

8.1.2 Presentation 
 
Finns det en tystnadskultur inom Kriminalvården? 
 
Jag läser Svenska språket (61-90 hp) vid Högskolan i Gävle och skriver en 
kandidatuppsats i språksociologi om normerna för tigande inom Kriminalvården, dvs. 
de informella talspråkliga reglerna om när man bör tala och tiga, vem som bör göra det, 
om vad man får tala, med vem, när, var och hur, vilka ingår i vår kommunikativa 
kompetens och som vi utvecklar i ett sociokulturellt sammanhang. 
 
Frågeformuläret som Du nu har i Din hand utgör, förutom intervjuer, en viktig del av 
min C-uppsats i språksociologi. Jag har i en tidigare B-uppsats om normerna för tigande 
hos intagna vänt mig till ett urval av intagna och kriminalvårdare, sammanlagt fyra 
stycken, på Kumlafängelset, och uppgifterna i den tidigare studien kommer att jämföras 
med uppgifterna i denna för att ge en uppfattning om både intagnas och 
kriminalvårdares tystnadskulturer; vilka tillsammans utgör en helhet av den 
talgemenskap som, i olika former, existerar inom Kriminalvården. 
 
Du är en av fyra kriminalvårdare som får formuläret. 
 
En förutsättning för att resultaten i enkäten ska bli tillförlitliga är att så många som 
möjligt besvarar den – Jag är därför beroende av Din medverkan! 
 
Garanti om konfidentiell behandling 
Vid genomförandet av studien utgår jag från Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka kan konkretiseras 
enligt följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Den första principen, informationskravet, innebär att forskaren är skyldig att informera 
deltagarna om forskningsuppgiftens syfte, den andra principen, samtyckeskravet, 
innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan, den tredje 
principen, konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter om personer i en 
undersökning ges största konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte ges tillträde 
och den fjärde principen, nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter om enskilda 
personer endast får användas för forskningsändamål. 
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Vidare, så garanterar jag att alla enkät- och intervjusvar kommer att vara anonymiserade 
och att några personuppgifter utöver ålder, kön, tid som anställd inom Kriminalvården 
och arbetsuppgifter inte kommer att redovisas. 
 
Ditt svar vill jag ha in senast den 31 mars 2015. 
 
Mer information om undersökningen kan lämnas av undertecknad: 
 
 
 
Tony Byström 
Viagatan 4 
692 81 KUMLA 
 

8.1.3 Enkät: Tystnadskulturen inom Kriminalvården 
A. Bakgrundsdata: 
1. Vad är din ålder: 
2. Vad är ditt kön: 
3. Hur många år har du arbetat inom Kriminalvården: 
4. Vilka arbetsuppgifter har du eller har du haft inom Kriminalvården: 
 
B. Frågor: 
 
Bakgrundsinformation 1 
Forskning av Per Åke Nylander, Anders Bruhn och Odd Lindberg visar bl.a. att 
kriminalvårdspersonal i möte med intagna uppvisar olika grader av attityder, beroende 
på inom vilken miljö de arbetar, t.ex. en behandlings- eller en säkerhetsavdelning, där 
en mer informell attityd är accepterad hos gruppen av kriminalvårdspersonal som 
arbetar inom en behandlingsavdelning medan kriminalvårdspersonal inom en 
säkerhetsavdelning uppträder mer formellt, och att en viktig orsak till detta är att 
kriminalvårdspersonal inom en säkerhetsavdelning sällan spenderar tid tillsammans 
med intagna, och när de väl gör det så övervakar andra kriminalvårdare mötet. 
 
Fråga 1: 
Upplever du att den verbala kommunikationen mellan intagna och 
kriminalvårdspersonal påverkas beroende på vilken attityd som råder på avdelningen 
inom gruppen av kriminalvårdspersonal? 
 
 
Bakgrundsinformation 2 
I samma studie kommer Nylander, Bruhn och Lindberg fram till att det är mer vanligt 
att uttrycka känslor i interaktionen mellan kriminalvårdspersonal och intagna inom en 
behandlingsavdelning visavi en normal- eller säkerhetsavdelning. Studien visar att det 
ofta är en emotionellt utmanande uppgift för kriminalvårdspersonal att delge intagna 
beslut om avslag vid ansökningar om att få närvara vid begravningar av 
familjemedlemmar, besök, permissioner och telefontillstånd, och att det är viktigt för 
kriminalvårdspersonal att uppvisa ett lugn inför de intagna när de reagerar med ilska 
och besvikelse, eller som en av respondenterna på en behandlingsavdelning uttrycker 
sig: 
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”… vi har kommit överens om att det är okej att visa sina känslor på 
avdelningen. Men det är mitt ansvar hur jag gör det – det vill säga, vad vi 
säger till våra intagna – och att vi, som anställda, måste tänka på det också. 
Så jag tycker att det är okej för oss att visa ilska, sorgsenhet eller vad det nu 
är, men vi måste göra det på ett kontrollerat sätt. I stället för att skrika, 
säger jag till den intagne, ’Jag blir arg när du beter dig så där eller talar 
till mig på det viset’”. 

 
Fråga 2: 
Har du erfarenhet av att det finns eller uppstår oskrivna regler, dvs. informella normer, 
inom personalgruppen för hur man kommunicerar med intagna på säkerhetsavdelningar 
(eller andra slutna avdelningar som t.ex. isoleringsavdelningar) visavi 
behandlingsavdelningar (eller andra mer öppna, mindre säkerhetsorienterade 
avdelningar) och om det föreligger några skillnader i sättet mellan olika avdelningar att 
kommunicera med de intagna? 
 
 
Bakgrundsinformation 3 
I en annan studie genomförd av trion Nylander, Bruhn och Lindberg framgår det att 
kollegial lojalitet utgör en grund för att orka med arbetet och stanna kvar som anställd 
inom Kriminalvården. Studien visar också att likheter i tänkande och handlingsmönster 
mot intagna, personlig säkerhet och arbetstillfredsställelse är viktiga apsekter som är 
beroende av den kollegiala sammanhållningen, eller som en kriminalvårdare inom en 
säkerhetsavdelning uttrycker sig: 
 

”Det är mer av vi och dom än man faktiskt tror. Man håller på sina 
kollegor. Det råder en viss kåranda, det gör det. och det måste det göra 
också, ifall man ska kunna lita på sina kollegor. Så man inte blir huggen i 
ryggen” 

 
Fråga 3: 
Har du under din tid som anställd inom Kriminalvården upplevt att det finns en 
kollegial sammanhållning, dvs. kåranda, och om den på något vis leder till oskrivna 
regler för när man som kriminalvårdare bör tiga och tala, vem som bör göra det, om vad 
man får tala med vem, när, var och hur? 
 
Fråga 4: 
Finns det några oskrivna regler om vad en kriminalvårdare bör och inte bör säga till en 
intagen, dvs. om sin egen person, privatlivet, arbetet och andra intagna? 
 
 
Bakgrundsinformation 4 
Nordin och Zetterström undersökte polisens kåranda i en studie och kom fram till att 
det fanns en kåranda där den tuffa arbetsmiljön präglades av en maskulin humor och en 
särskild jargong som syftade till att stärka sammanhållningen, dvs. den kollegiala 
lojaliteten, vilket bidrog till att enskilda poliser hade svårt att framföra åsikter som gick 
emot den kollektiva uppfattningen. Dessutom förväntades poliser tiga eller vittna falskt i 
syfte att skydda kollegor som begick övergrepp, och det var inte tillåtet att ifrågasätta 
en kollegas beteende samt att den som bröt mot kårandan, således normerna för 
tigande, riskerade utfrysning. 
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Vidare, i en tidigare studie om tystnadskulturen hos intagna och som ligger till grund 
för aktuell studie, där både intagna och kriminalvårdspersonal ingick som 
respondenter, framkom att det finns en kåranda inom Kriminalvården, men att den idag 
än jämfört med förr verkar vara mindre framträdande, och att kriminalvårdspersonal 
numera generellt vågar kritisera eller anmäla sina kollegor trots att det finns en risk att 
det inte uppfattas som positivt. De olika respondenterna, dvs. intagna och 
kriminalvårdspersonal, var delade i meningen om kriminalvårdspersonal som anmälde 
sina kollegor skulle bli utfrysta efteråt; de intagna var övertygade om det medan 
gruppen av kriminalvårdare var mer osäkra. 
 
Slutligen, en enkätundersökning genomförd i Örebroregionen av SEKO 2014 visar att 
var fjärde kriminalvårdare inte vågar anmäla missförhållanden inom Kriminalvården 
av rädsla att det ska medföra negativa konsekvenser, och en artikel publicerad i Publikt 
den 26 mars 2013 konstaterar att en undersökning bland anställda inom 
Kriminalvården visar att 30 procent upplever att de inte kan framföra kritik utan att det 
får konsekvenser, något som Per-Eric Gustavsson, chef i region nord, kommenterar 
följande: 
 
 ”Vi måste arbeta med både ledarskap och medarbetarskap. Det är 

ingalunda bara cheferna som måste utvecklas. Vi måste börja prata med 
varandra och inte om varandra.” 

 
Fråga 5: 
Upplever du att det finns en tystnadskultur liknande den inom polisen hos anställda 
inom Kriminalvården, och kan du i korthet, i fall du anser att det finns en sådan, 
redogöra för hur du upplever den? 
 
Fråga 6: 
Vilken erfarenhet har du av att kriminalvårdspersonal vågar anmäla missförhållanden 
inom Kriminalvården och ifrågasätta eller anmäla kollegor som begår övergrepp, och 
om de som vågar göra det behandlas annorlunda, dvs. blir utfrysta eller trakasserade, av 
sina kollegor efteråt? 
 
 
Bakgrundsinformation 5 
I min tidigare studie om tystnadskulturen hos intagna kom det fram att det åtminstone 
finns tre informella regler för intagna som stadgar att det (1) inte är tillåtet att ange 
varandra, att det (2) inte är tillåtet att prata om medintagna i samtal med 
kriminalvårdspersonal och att det (3) inte är tillåtet att klaga på en medintagen eller 
säga något som kan skada en medintagen inför eller till kriminalvårdspersonal. 
 
Studien visade även att normerna för tigande hos intagna medför att en del intagna 
spelar en roll inför varandra och i kontakten med kriminalvårdspersonal och att syftet 
dels är att leva upp till de informella regler som finns inom talgemenskapen hos de 
intagna, något som dock är mer vanligt bland yngre, mer karriärmedvetna intagna, och 
dels visa att man som intagen har förstått och accepterat de oskrivna reglerna inom 
talgemenskapen, medan kriminalvårdspersonal som möter intagna i det dagliga arbetet 
vittnar om att intagna kan vara helt annorlunda enskilt än jämfört med när samma 
intagne vistas på sin avdelning, samt att kriminalvårdspersonal tvingas anpassa sitt 
talbeteende så att de inte förorsakar problem för den intagne. 
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Fråga 7: 
Vad tycker du om de oskrivna reglerna för tigande hos intagna och 
kriminalvårdspersonal, dvs. att man i samtal måste tänka på vad man säger, till vem, 
när, var och hur? Anser du att de är bra, dåliga eller helt enkelt nödvändiga för att det 
sociala umgänget bland intagna och kriminalvårdspersonalens arbete inom 
Kriminalvården ska fungera? 
 

8.2 Artiklar 
 

8.2.1 Medarbetare ger chefer bottenbetyg 
 
I artikeln Medarbetare ger chefer bottenbetyg, skriven av Susanne Eriksson (2013) och 
publicerad den 26 mars 2013 i tidskriften Publikt, och som handlar om 
kriminalvårdsanställdas arbetssituation, framgår enligt en medarbetarundersökning att 
det finns ett missnöje med cheferna och att många anställda inte vågar framföra kritik. 
 
Eriksson (2013) redogör i artikeln att ledarskapsindex inom Kriminalvården är 54 på en 
skala till 100 och att nästa var tredje av de 7000 som svarat i medarbetarundersökningen 
menar att chefen inte är bra på att ge återkoppling på arbetsinstatsen samt att var fjärde 
att chefen är dålig på att hantera problem. 
 
Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, menar enligt Eriksson (2013) 
att det ”… är förödande för verksamheten och beklagligt…” att kriminalvården har så 
låga betyg på sina chefer, och anser att första linjens chefer är den viktigaste länken i 
kedjan: ”Att motivera, återkoppla och hantera problem, det är det som cheferna ska vara 
bäst på.” 
 
Dock så skiljer sig resultaten åt mellan regionerna, enligt Eriksson (2013), och i region 
nord, där Anette Hillman är regionansvarig för ST, ligger resultaten under genomsnittet 
med c:a 40 procent av de anställda som anser att chefen är dålig på att motivera 
medarbetarna. Anette Hillman är, enligt Eriksson (2013), bekymrad över att ledarskapet 
inte fungerar och efterlyser en djupare analys kring detta, men hon bekymrar sig 
dessutom över att omkring 30 procent av medarbetarna anser att de inte kan framföra 
kritik utan att det får konsekvenser: ”Den känslan måste komma någonstans ifrån. Det 
måste ha hänt dem eller någon i deras närhet något som gör att de vaktar sin tunga.” 
 
Per Sunneborn instämmer enligt Eriksson (2013): ”Tyvärr förekommer det att den som 
uttalar sig kritiskt riskerar konsekvenser, det gäller även förtroendevalda. Det är genom 
dialog och genom att man kan kritisera sin egen verksamhet som man kommer framåt.” 
 
Avslutningsvis intervjuar Eriksson (2013) region nords nya chef, Per-Eric Gustavsson, 
och som ser resultaten i enkäten som ett symptom på att dialogen mellan chefer och 
medarbetare gått i stå: ”Vi måste arbeta med både ledarskap och medarbetarskap. Det är 
ingalunda bara cheferna som måste utvecklas. Vi måste börja prata med varandra och 
inte om varandra.” 


