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Samband och könsskillnader mellan kriminalvårdares 

personlighetsdrag och upplevelse av säkerhetsklimat 
 

Louise Severinsson  Maria Åkesson 
 

 

Anstalten Hall utanför Södertälje tillhör säkerhetsklass A, vilket innebär att de 

intagna utgör en hög risk för allmänheten. De anställda har därmed ett stort ansvar i 

att upprätthålla säkerheten på anstalten. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka möjliga samband mellan kriminalvårdarnas personlighet, deras 

upplevelse av säkerhetsklimatet och upplevda incidenter. Vidare studerades 

könsskillnader avseende personlighetsdrag och upplevelse av säkerhetsklimat. För 

att undersöka detta användes säkerhetsformuläret NOSACQ-50 och 

personlighetsskalan Swedish universities Scales of Personality (SSP). Totalt ingick 

30 deltagare i studien. Signifikanta samband fanns mellan personlighetsdragen 

misstroende, bitterhet, somatisk ångestbenägenhet, social konformitet och verbal 

aggressionsförmåga i förhållande till hur de anställda upplevde säkerhetssystemet 

samt ledningen och kollegornas säkerhetsarbete.  Signifikanta skillnader i 

personlighetsdragen fanns endast mellan mäns och kvinnors somatiska 

ångestbenägenhet, där kvinnor hade utmärkande högre värden. I övrigt visades inga 

signifikanta skillnader mellan personlighetsdragen. Vad det gällde upplevelser av 

säkerhetsklimatet på anstalten mellan könen kunde vissa skillnader utläsas, men 

dessa var inte signifikanta. Resultaten antyder att människor som arbetar inom 

kriminalvården är ganska lika varandra och att personlighetsdrag till viss del kan 

inverka på upplevelsen av arbetsplatsens säkerhetsklimat. Då antalet deltagare är 

begränsat bör dock slutsatser dras med försiktighet. 

 

Nyckelord: NOSACQ-50, SSP, kriminalvårdare, incidenter  

 

Relationships and gender differences between the personality 

traits of prison officers and their experiences of safety climate 
  

The prison Hall near Södertälje has safety class A. This means that prisoners 

constitute a high risk to the public and the employees have a great responsibility in 

maintaining security at the prison. The purpose of this study was to explore 

possible relationships and differences between the prison officers’ views on safety 

climate and their personal traits. Furthermore gender differences in personality 

traits and experience of safety climate were studied. The security form NOSACQ-

50 and Swedish universities Scales of Personality (SSP) were used. A total of 30 

participants were included in the analysis. Significant correlations were found 

between the personality traits mistrust, embitterment, somatic trait anxiety, social 

desirability and verbal trait aggression in relation to how the employees 

experienced the safety climate. Significant differences in personality traits were 

found between male and female only in somatic trait anxiety, where women had 

distinctively higher values then men. When it came to perceptions of safety climate 

between the sexes some differences could be seen, but these were not significant. 

The results suggest that men and women working in prisons are quite similar and 

that personality traits may to some extent affect the experience of the workplace 

safety climate. As the number of participants is limited, however, care should be 

taken when making conclusions. 

 

Key words: NOSACQ-50, SSP, prison officers, incidents 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack till: vår handledare docent Anna Dåderman för den positiva energin hon sprider runt sig samt all tid 

och allt engagemang hon lagt ner; Elisabeth Anestad och Magnus Jönsson på anstalten Hall som gjorde under-

sökningen möjlig och lät oss komma på ett mycket trevligt studiebesök; den nordiska forskargruppen som låtit 

oss använda instrumentet NOSACQ-50 och som gett oss teknisk assistans; De forskare som låtit oss använda 

instrumentet SSP; docent Gunnar Edman för transformeringen från råvärden till T-värden och slutligen de 

kriminalvårdare som deltog i studien. 



 

- 4 - 

Vårt samhälle fokuserar allt mer på säkerhet (Clarke, 2006; Neal, Griffin & Hart, 2000; SOU 

2009:80; Törner, 2008), men vad är säkerhet egentligen? Ofta förknippas säkerhet med 

diverse fysiska och tekniska saker, exempelvis skyddsutrustning, murar, staket, larm, 

passersystem och kameraövervakning. Att människan har en stor roll för säkerheten är något 

man inte alltid tänker på och det är i allmänhet människor som hanterar de fysiska och 

tekniska säkerhetssystemen som finns. Det spelar ingen roll hur bra och säkert ett system 

anses vara i sig själv om det inte är anpassat efter sin användare. Vi människor har många bra 

förmågor, men också en del begränsningar att ta hänsyn till. 

Tidigare genomförda studier (Griffin & Neal, 2000; Oliver, Cheyne, Tomás & Cox, 

2002; Pousette, Larsson & Törner, 2008) gällande säkerhet på arbetsplatsen är vanligtvis 

genomförda i industriyrken. I dessa ligger fokus på säkerhet för arbetaren i förhållande till 

maskinen. Eftersom människa, kommunikation och förhållningssätt har stor inverkan på 

säkerheten fokuseras studien på kriminalvårdare vid en av Sveriges säkerhetsanstalter. De ska 

i sitt arbete på anstalten upprätthålla säkerheten men eftersom de arbetar med människor har 

de inte enbart sig själva och sitt eget agerande att ta hänsyn till. 

 

 

Relevanta begrepp 
 

Säkerhet på arbetsplatsen. En viktig fråga som under lång tid berört flera led i samhället är 

människors hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Under 1980-talet formulerade EU särskilda 

bestämmelser kring detta. Syftet med lagstiftningen var inte att begränsa företagens 

ekonomiska, administrativa och rättsliga möjligheter, utan att skydda de anställda genom att 

skapa en allmänt gällande lägsta säkerhetsnivå. Det är sedan upp till arbetsgivarna att behålla 

och utveckla ytterligare hälso- och säkerhetsbestämmelser som kommer gälla just deras 

företag eller organisation. För att undvika ohälsa och olyckor anser EU det vara särskilt 

viktigt att anpassa arbetsplatser efter människors färdigheter och behov. Befintliga 

säkerhetsföreskrifter berör bland annat stress, utbrändhet samt våld och trakasserier på 

arbetsplatsen (EU, 2011). 

I Sverige finns en arbetsmiljölagstiftning som tagits fram av arbetsmiljöverket, den är 

alla arbetsgivare skyldiga att ta hänsyn till i sitt företagande. Det är dock arbetstagarnas 

ansvar att följa lagar och regler, samt rapportera eventuella incidenter. Chefer, medarbetare, 

skyddsombud och fackliga organisationer arbetar gemensamt för att upprätthålla och utveckla 

säkerheten på alla arbetsplatser i vårt land (Arbetsmiljöverket, 2011a). 

Säkerhet på anstalten. Kriminalvårdens säkerhetsarbete består av fyra delar vilka 

tillsammans verkar för att skapa en fungerande organisation där rätt intagen befinner sig på 

rätt plats. De fyra delarna är; fysisk och teknisk säkerhet, förhållningssätt, tillgång och 

tillgänglighet till personal samt regelverk, instruktioner och rutiner (Kriminalvården, 2011a). 

Kriminalvårdens fängelser är graderade från A till E, där de A- klassade anstalterna tillhör de 

säkraste och ansvarar därmed för de mest riskfyllda fångarna. Intagna som begått lindrigare 

brott ska inte behöva utstå högre säkerhetsregler än nödvändigt. De faktorer som avgör vilken 

säkerhetsklass ett fängelse tillhör är; potential att motstå rymningar och fritagningsförsök, 

samt förmågan att ta hand om svårhanterliga interner (Kriminalvården, 2011b). Efter att ett 

flertal rymningar och fritagningsförsök drabbat den svenska kriminalvården under år 2004 har 

säkerheten förhöjts (Kriminalvården, 2011a). Dock nämns endast förbättringar gällande den 

fysiska och tekniska säkerheten. På Kumla, Hall och Saltvik har man byggt särskilda 

säkerhetsavdelningar och kring murarna på de nio säkraste anstalterna har larmövervakningen 

utökats. De intagnas rätt till att ha privata ägodelar i cellerna har även begränsats 

(Kriminalvården, 2011a). Det finns en rad olika faktorer som kan påverka säkerheten i våra 

fängelser. Exempelvis hur ledningen arbetar med säkerhetsfrågor och påverkar de anställdas 

http://circa.europa.eu/
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agerande, vilken utbildning och erfarenhet de anställda har inom yrket, vilka regler som finns 

och hur de tillämpas, hur interaktionen och kommunikationen fungerar mellan personal och 

ledning men även mellan intagna och personal samt om de intagna har några aktiviteter att 

sysselsätta sig med. (Nylander, 2006; SOU 2009:80).  

Kriminalvårdare. För att bli anställd som kriminalvårdare ska man helst ha en 

högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning. Idag har 17% av de anställda en 

sådan utbildning, men organisationen ser det som en allt viktigare merit i 

rekryteringsprocessen (Kriminalvården, 2010a). Förutom en vanlig arbetsintervju måste alla 

sökande genomgå personlighetstest, psykologsamtal och kontrolleras mot brotts- och 

misstankeregistret (Kriminalvården, 2010a). När man blivit anställd måste man genomgå en 

utbildning som bland annat innehåller information om säkerhet, etik och regler. Syftet med 

utbildningen är att de nyanställda ska förstå sitt uppdrag och sin roll i samhället 

(Kriminalvården, 2010b) 

Den viktigaste länken i kriminalvårdens organisation är kriminalvårdarna. De har 

närmast relation till de intagna och deras arbetsinsats påverkar organisationens mål, säkerhet 

och sammanhållning. Att arbeta som kriminalvårdare är unikt, men trots att det är ett svårt 

och farligt arbete har det inte så hög status i samhället. Till skillnad från de flesta andra 

organisationer i samhället arbetar inte kriminalvården med kunder, utan ska istället ta hand 

om personer som ofta är ovilliga att samarbeta (Clear & Cloe, 2003). 

Att arbeta som kriminalvårdare innebär att man måste kunna anpassa sig till olika roller. 

Ena stunden ska man agera kontaktperson för en intagen och bygga upp en relation med 

denna, medan man i nästa stund kan behöva utföra bevakning och visitering av samma 

intagna person. Det råder delade meningar om att ha dessa vitt skilda uppgifter. En del 

kriminalvårdare anser det vara problematiskt medan andra gjort det till en vana. Man är dock 

överens om att balansen mellan rollerna oftast jämnas ut i takt med erfarenheten (Nylander, 

2006). 

Incidenter. Enligt Nationalencyklopedins definition är en incident något oväntat eller 

störande som inträffar, oftast är denna händelse av mindre allvarlig karaktär 

(Nationalencyklopedin, 2011). I kriminalvårdarnas dagliga arbete kan det förekomma en 

mängd olika typer av incidenter vilka de måste hantera (Granath, Grevholm, Gårdlund, & 

Nilsson, 2006; Nylander, 2006; Olsson, 2005; Wästerfors, 2007). Vissa incidenter inträffar 

närmast dagligen medan andra är av mer ovanlig och allvarlig karaktär. Exempel på 

incidenter som kan äventyra säkerheten på anstalten är; rymning, upplopp, psykiskt våld eller 

hot riktat mot personal, psykiskt våld eller hot riktat mot andra interner, fysiskt våld riktat mot 

personal, fysiskt våld riktat mot andra interner, användning av vapen, vandalisering, brand, 

insmuggling av inte tillåtna ämnen eller föremål samt otillåten kommunikation med 

yttervärlden.  

 

 

Teorier och tidigare forskning  

Denna studie har begränsats kring variablerna säkerhetsklimat och personlighet. Det är 

nämligen känt sedan tidigare att de anställda till viss del påverkar säkerhetsklimatet och vice 

versa. Neal m.fl. (2000) gjorde en studie bland personalen på ett Australiensiskt sjukhus, de 

undersökte organisations- och säkerhetsklimatets kopplingar till individuellt 

säkerhetsbeteende. De utvecklade en teoretisk förklarande modell över dessa kopplingar och 

fick stöd genom resultatet för denna modell. Neal m.fl. (2000) menar att organisationsklimatet 

kan influera synen på säkerhetsklimatet vilket i sin tur inverkar på säkerhetsnivån genom sitt 

inflytande på kunskap och motivation. 
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Peterson-Badali och Koegl (2002) har tidigare undersökt våld mellan intagna på en 

ungdomsanstalt i Kanada. Framförallt studerade man om kriminalvårdarnas beteende kunde 

ha ett samband med våldet mellan de intagna. Forskarna fann att kriminalvårdarna som 

komplement till vanliga kontrollmetoder tillåter och i vissa fall till och med uppmuntrar 

ungdomarna att vara våldsamma gentemot sina medintagna. Hälften av deltagarna uppgav 

dessutom att de under den senaste tiden bevittnat incidenter där kriminalvårdare använt 

övervåld när de hanterat intagna. Det tycks som om vårdarna blundar för beteenden bland de 

intagna som egentligen inte borde tillåtas och att de genom olämpliga uttalanden äventyrar 

ungdomarnas säkerhet på anstalten. Dessa resultat belyser vikten av att ta hänsyn till 

kriminalvårdarnas beteenden i program där man arbetar för att öka säkerheten och minska 

våldet mellan de intagna. 

En annan incident som studerats är våld riktat mot kriminalvårdarna (Granath m.fl., 

2006). Studien visade att kriminalvårdare sällan utsätts för hot, våld och trakasserier, men att 

det fortfarande finns en oro inför att någon gång drabbas. På de slutna anstalterna i Sverige 

uppgav 26% av kriminalvårdarna att de någon gång blivit utsatta för hot, våld och/eller 

trakasserier från intagna. Samma studie visade även att det oftast är yngre män som hamnar i 

konflikt med de intagna. Detta kan enligt Granath m.fl. (2006) bero på att männen oftast 

uppfattas som strängare och stöddigare än kvinnorna. Samtidigt har de yngre 

kriminalvårdarna inte så lång erfarenhet av yrket och därmed blir det svårare för dem att 

hantera konflikter. 

Säkerhetsklimat. Begreppen säkerhetsklimat och säkerhetskultur har en stark anknytning 

till socialpsykologin (Carle, Nilsson, Alvaro, & Garrido, 2006; Johansson, 2004) och används 

ofta utan att man gör någon tydlig definition av skillnaden dem emellan. Enligt Törner (2008) 

härstammar betydelsen från två begrepp som diskuterades flitigt under 1900-talet, nämligen 

organisationsklimat och organisationskultur. Organisationskultur handlar om arbetsgruppens 

gemensamma normer och värderingar som styr personalens attityder, symboler och 

värderingar (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Säkerhetskulturen kan beskrivas som en del av 

denna organisationskultur. Således bygger säkerhetsklimatet på det socialpsykologiska 

organisationsklimatet (Törner, 2008). Det klimat som råder i en organisation bestämmer hur 

de anställda kommer att bete sig och hur de kommer att uppfatta varandras handlingar. Man 

kan säga att klimatet skapar en slags ordning och kontroll där människorna kan dra slutsatser 

och generalisera det som presenteras för dem. Detta leder till att man försöker anpassa sig till 

klimatet och handla enligt de förutsatta, om än oskrivna reglerna, enligt Törner samt 

Kaufmann och Kaufmann. Säkerhetsklimatet blir då personalens delade uppfattningar om den 

rådande arbetsmiljön och hur man förväntas förhålla sig till säkerhetsföreskrifter (Stranks, 

2007).  

Törner (2008) beskriver arbetsplatssäkerhet som en sfär som hålls upp av organisation-

ens regler och system. Dock är det omöjligt att formulera regler och rutiner som kan gälla för 

alla situationer. Det kommer alltid att finnas undantag som man inte räknat med innan. Dessa 

så kallade hålrum fylls av de anställdas egna bedömningar och beslut. Genom att skapa ett så 

bra säkerhetsklimat som möjligt finns förutsättningar för att dessa bedömningar och beslut 

kommer att förhindra risker. 

Oliver, Chenye, Thomás och Cox (2002) fann i sin studie ett samband mellan 

organisatoriskt säkerhetsklimat och antalet olyckor som sker på arbetsplatsen. Forskarna 

menade att ett positivt säkerhetsklimat bidrar till att de anställda uppträder korrekt och följer 

de restriktioner som finns, medan ett negativt säkerhetsklimat leder till slarv och risktagande. 

Ett negativt säkerhetsklimat ökar då antalet incidenter på arbetsplatsen. Enligt resultat från 

Clarke (2006) visade det sig dock att relationen mellan säkerhetsklimat och olycksrisken på 

arbetsplatsen varierar och det blir därför svårt att generalisera resultaten. Pousette, Larsson 

och Törner (2008) studerade relationen mellan säkerhetsklimat och människors handlingar 
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sett ur ett säkerhetsperspektiv. Bland deras resultat kan man finna en åtskillnad mellan 

säkerhetsklimat och individuella säkerhetsattityder. En person som ser sig själv som en del av 

en större social enhet tenderar att anpassa sig till gruppens sociala kontext. Detta innebär att 

de anställda på en arbetsplats anpassar sina handlingar till det rådande säkerhetsklimatet trots 

att de kanske har motsägande åsikter. Griffin och Neal (2000) menade i likhet med Pousette, 

m.fl. (2008) att de anställdas uppfattningar om arbetsplatsens rådande policy samt befintliga 

rutiner och procedurer influerar säkerhetsklimatet.  

Organizational citizenship behaviour (OCB). Begreppet betyder att arbetsrelaterade 

beteenden som utförs utanför arbetets tekniska ram stödjer organisationens psykologiska och 

sociala kontext. Detta brukar ibland kallas för ”good solider syndrome”, då det anses bidra till 

att skapa medmänsklighet och fortsatt existens för organisationen. Anställda och deras 

arbetsklimat är ömsesidigt beroende av varandra, arbetarna formar det rådande klimatet som i 

sin tur påverkar hur man upplever sitt arbete (Blakely, Andrews & Moorman, 2005; Kohan & 

Mazmanian, 2003; Turnipseed & Rassuli, 2005).  

Lambert, Hogan och Griffin (2008) studerade OCB bland kriminalvårdare på en anstalt i 

USA. De kom fram till att både organisatoriskt åtagande (organizational commitment) och 

arbetsrelaterad stress (job stress) hade samband med OCB. Personer som känner samhörighet 

med en organisation är också mer villiga att utfärda gärningar som kan bidra positivt till 

verksamheten. De ser inte bara sin egen vinnig utan även organisationens utveckling som 

något positivt. Här fanns alltså ett positivt samband. Stress hade däremot ett negativt samband 

med OCB. Bland kriminalvårdare leder ofta rollkonflikter, osäkerhet i sin arbetsroll, 

överbelastning och rädsla till stress och bristande delaktighet i organisationens arbete. Det 

visade sig dock att engagemang och andra personliga egenskaper inte hade något samband 

med OCB.  

Personlighetsdrag. Personlighet är en viktig del i psykologin eftersom personlighetsdrag 

speglar en persons typiska beteende. Personlighetsdrag kan exempelvis vara reaktions-

mönster, preferenser och förhållningssätt och det handlar om varaktiga förhållanden, alltså 

hur en person normalt sett är. Det finns teorier som bygger på att människor har flera olika 

personlighetsdrag, som tillsammans skapar en tendens för individen att bete sig på ett visst 

sätt. Dessa teorier benämns som Trait-teorier. Personlighetsdragen används på ett beskrivande 

sätt, men trait-teoretikernas syfte med teorierna är inte till att kunna beskriva enskilda 

personers personlighet. Istället försöker de upprätta en övergripande klassificeringssystem 

som kan beskriva och förklara alla individers personligheter (Cervone & Pervin, 2008).  

Attityder. Attityder kan definieras som de värderande åsikter som finns inom oss och 

som ofta grundar sig i djupare övertygelser. Man talar ofta om att förändra människors 

inställningar till objekt, situationer och handlingar. Myers (2006) menar däremot att vårt 

beteende ligger utanför våra attityder och att förändringar av dessa knappt kommer att ha 

någon inverkan på beteendet. Det är mer troligt att det motsatta kommer att inträffa. Utifrån 

hur vi handlar i en viss situation kommer vi nämligen att tänka på ett visst sätt. Vi försöker 

tänka oss till en anledning till varför vi utförde den aktuella handlingen, speciellt om vi 

känner oss ansvariga för de efterföljande konsekvenserna. Det finns flera teorier kring varför 

vårt beteende har en så stark relation till de attityder vi formar. Enligt Self-presentation theory 

formar människor sina attityder efter vad de tror att omgivningen tycker och tänker, man 

strävar efter att göra ett så gott intryck som möjligt. Dissonance theory menar att om vi utför 

handlingar som går emot våra attityder eller tvingas fatta svåra beslut uppstår en spänning 

inom oss. För att kunna hantera denna spänning måste vi hitta faktorer som kan stödja 

beteendet. Om det finns få yttre motiveringar kommer vi att förändra våra attityder. Utifrån 

Self-perception theory formas våra attityder genom att vi själva observerar våra handlingar 

och under vilka omständigheter vi utförde dem. Vi ser oss själva ur ett objektivt perspektiv 

genom att se och lyssna till oss själva (Myers, 2006).  Ur ett annat perspektiv på attityder 
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finns det ett positivt samband, vilket säger att ju starkare positiva attityder som finns till ett 

beteende, desto troligare är det att det utförs. Kaufmann och Kaufmann (2008)  presenterar 

flera teorier kring detta. Attityder kan ses som en del av våra kognitiva scheman, vilka hjälper 

oss att tolka och förstå vår omgivning. Detta innebär att våra handlingar och upplevelser får 

mening utifrån våra attityder. Attityder skapas genom social inlärning. Vi imiterar och 

identifierar oss med människor i vår omgivning. Efter hand kommer våra attityder och 

grundläggande värderingar utifrån detta bli stabila över tid.  

Grupptryck. Grupper finns överallt i samhället och effekterna av dem kan i vissa fall bli 

dramatiska. Vi ingår ständigt i någon typ av gruppsammansättning och vi kommer, vare sig vi 

vill det heller inte, att påverkas av dem. Detta är något som kan vara både positivt och 

negativt.  När den sociala effekten i gruppen är stark och de egna åsikterna diffusa, är det 

lättare att påverkas av gruppen och anamma dess uppfattningar om saker och ting. Särskilt lätt 

är detta när man ingår i en stor grupp där man kan vara anonym och samtidigt distraheras av 

omgivningen. Genom diskussioner kommer det dominerade synsättet inom gruppen att 

genomföras, vare sig det är riskfyllt eller inte. Om det finns en stark och tydlig person som 

leder gruppen och om gruppen samtidigt avskärmas från alternativa beslut ökar risken för att 

de enskilda individerna går emot sin vilja och utsätter sig själva för risker. Grupptryck 

behöver dock inte bara vara negativt. Resultat visar att gruppdiskussioner bland annat kan 

leda till kreativitet och effektiv problemlösning (Myers, 2006).   

 

 

Kriminalvårdsanstalten Hall  

Anstalten Hall ligger några kilometer utanför Södertälje och är tillsammans med Kumla och 

Saltvik en av Sveriges säkraste anstalter. Halls historia sträcker sig så långt bak som till år 

1875 då det var hem för ouppfostrade pojkar. Först år 1940 blev det ett fängelse som sedan 

dess kontinuerligt har utvecklats och förändrats. Fängelset har totalt plats för 227 intagna som 

tas om hand av de 250 anställda. Alla intagna på Hall får arbeta, studera, genomgå olika 

former av behandlingsprogram samt utföra olika fritidsaktiviteter (Kriminalvården, 2011c; 

Kriminalvården, 2011b). 

 M. Jönsson (personlig kommunikation den 27/4 2011) kriminalvårdsinspektör vid yttre 

säkerhet på Hall berättade vid ett studiebesök om anstaltens verksamhet och säkerhetsarbete. 

Enligt honom kan man tänka sig säkerheten som en lök. Liksom lökens olika lager av skal 

finns det olika skikt i säkerheten. De olika skikten ska vart och ett förhindra att obehöriga tar 

sig in på anstalten eller att intagna lyckas ta sig ut. Endast för några år sedan förbättrades det 

yttre skiktet, ett elstängsel monterades 200 meter utanför anstalten. Innanför elstängslet finns 

ytterligare staket, en mur, själva anstaltsbyggnaderna och slutligen cellerna. Hela området är 

kameraövervakat och alla som passerar genom ingången måste gå igenom en metalldetektor 

och eventuell kroppsvisitering. M. Jönsson menar att all denna tekniska säkerhet är ett 

hjälpmedel för personalen. Om en kriminalvårdare exempelvis skulle få påtryckningar från en 

intagen om att ta med sig föremål eller substanser in på anstalten kan kriminalvårdaren 

förklara att detta är omöjligt med hänvisning till kontrollerna.  

 Vidare berättade kriminalvårdsinspektören att personalen ofta övar på och diskuterar 

olika riskfyllda scenarion som skulle kunna inträffa på anstalten. Hur mycket utbildning man 

än får är det svårt att veta hur man kommer att reagera i en kritisk situation. Det värsta 

tänkbara scenariot är enligt kriminalvårdsinspektören att det skulle uppstå en brand på 

anstalten. Hela processen med evakuering skulle bli väldigt problematisk. Under 2004 

inträffade en fritagning på anstalten Hall där en av vårdarna blev tagen som gisslan. Den 

händelsen är hittills det mest dramatiska som inträffat.  
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 Kriminalvårdarna på anstaltens avdelningar berättade vid studiebesöket om den mjuka 

säkerheten. De poängterar att man måste komma ihåg att de intagna fortfarande är människor 

som ska bemötas med respekt. De menade vidare att alla människor inte passar för yrket som 

kriminalvårdare, det krävs att man har vissa personliga egenskaper. De intagna har ofta 

väldigt bra koll på vad som sker på anstalten samt vilka kriminalvårdare som är bra eller 

mindre bra. Som kriminalvårdare är det även viktigt att kunna ha distans till sitt arbete. Att 

inte ta åt sig av allt man utsätts för eller får höra. 

 

 

Syfte och undersökningsfrågor 
 

Syftet med studien var att öka kunskapen om vilken betydande roll kriminalvårdarna har i att 

upprätthålla och utveckla säkerheten inom kriminalvården. Intresset föll därför på att 

undersöka möjliga samband mellan kriminalvårdarnas personlighetsdrag och deras 

upplevelser av säkerhetsklimatet på anstalten. Några tidigare studier där dessa två variabler 

jämförts har inte genomförts inom den svenska kriminalvården. En sökning gjordes i 

databasen PsycInfo den 6 juni 2011 med följande sökord; kriminalvårdare, säkerhetsklimat, 

personlighet, prison officers, safety climate och personality utan relevanta träffar. Vidare 

syftade studien till att undersöka vilka olika typer av incidenter kriminalvårdarna upplevt 

under det senaste året, samt hur de lyckats hantera dessa.   

Om resultatet av denna forskning visar på att det finns sådana samband kan det vara 

intressant att använda sig av den kunskapen då man rekryterar personal till kriminalvården. 

Det skulle underlätta möjligheterna att rekrytera ”rätt person” till ”rätt plats” och samtidigt 

bidra till att säkerheten upprätthålls och förbättras inom organisationen. Vi ställde upp 

följande frågeställningar: 

 

1. Finns det några samband mellan kriminalvårdarnas personlighetsdrag och deras 

upplevelse av säkerhetsklimatet? 

 

2. Finns det några skillnader mellan manliga och kvinnliga kriminalvårdare med 

avseende på personlighetsdrag eller upplevelse av säkerhetsklimatet? 

 

 

Metod 

 
Urval och deltagare 

 
En totalundersökning bland kriminalvårdarna på anstalten Hall genomfördes under april 2011. 

Av 114 potentiella deltagare var det 30 personer som deltog, 17 män och 13 kvinnor. Medel-

åldern var 40,28 år (s = 9,9) och alla deltagare var tillsvidareanställda. Yrkeserfarenheten som 

kriminalvårdare varierade mellan 1-20 år och deltagarna hade arbetat från 1-10 år på den 

avdelning de nu tjänstgjorde. Utbildningsnivån bland deltagarna varierade, de flesta hade 

någon form av utbildning som lett till en examen; grundskola (n = 1), gymnasium (n = 11), 

högskola/universitet (n = 11), annat (n = 6) och okänt (n = 1). Majoriteten av deltagarna (n = 

26) angav även att de genomfört enstaka kurser, utbildningar som inte lett till någon examen 

eller fortbildning inom kriminalvården. Av alla deltagare var 24 födda i Sverige, fem personer 

var födda i andra länder och en deltagares bakgrund är okänd. Alla deltagare talade svenska 

och de flesta (n = 26) talade även engelska. Ytterligare språkkunskaper som förekom bland 

deltagarna var; tyska (n = 5), spanska (n = 1), grekiska (n = 1), norska (n = 1), arabiska (n = 

2), franska (n = 1), syrianska (n = 1), finska (n = 1), ryska (n = 1) och teckenspråk (n = 1). 
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Bortfall. Vid undersökningstillfället fanns det totalt 96 anställda kriminalvårdare samt ett 

tiotal vikarier på anstalten Hall. För att ge alla möjligheten att delta skickades 114 

frågeformulär via post till anstalten. Totalt samlades 30 ifyllda frågeformulär in. Det stora 

bortfallet beror troligtvis främst på en undersökningsmättnad bland kriminalvårdarna. Vid 

studiebesöket informerade M. Jönsson oss om att flera undersökningar görs av både 

arbetsgivaren och facket varje år. Utöver det väljs ungefär fem studentuppsatser ut årligen. 

Trycket på anstalten är stort och det är en eftertraktad arbetsplats för både studiebesök och 

andra uppdrag. Eftersom kriminalvården är en offentlig organisation bör man vara öppen för 

allmänheten. Men M. Jönsson menar att det bland kriminalvårdarna finns en känsla av 

mättnad kring undersökningar och man kan därför aldrig veta hur svarsfrekvensen blir.  

 

 

Instrument 
 

Datainsamlingen till studien har inhämtats genom tre olika frågeformulär. Det första fråge-

formuläret behandlade bakgrundsinformationen bland deltagarna (Appendix 1). Dessa frågor 

formulerades för att kunna beskriva gruppen utifrån relevanta bakgrundsfaktorer. Några av de 

viktigaste frågorna här var om deltagarna varit med om några incidenter under det senaste året 

och i så fall vilken typ. 

Det andra var NOSACQ-50 (nordiskt frågeformulär om säkerhetsklimat på arbetsplats-

en) vilket har sin grund i socialpsykologisk teoribildning. Frågeformuläret är utvecklat av en 

arbetsgrupp bestående av arbetsmiljöforskare från Island, Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Formuläret syftar till att ta reda på hur anställda upplever säkerheten på sin arbets-

plats och därmed blir säkerhetsklimatet ett socialpsykologiskt begrepp.  

Säkerhetsformuläret består av sju dimensioner, innehållande mellan 6-9 item vardera. 

Cronbach´s alfa för de sju dimensionerna varierar mellan 0,71 och 0,87 enligt A. Pousette 

(personlig kommunikation den 19/5 2011), vilket redovisas utförligare i tabell 1. 

I alla skalorna användes skalsteg som kodades 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer inte så 

bra), 3 (stämmer delvis) och 4 (stämmer helt).  

De sju dimensionerna med exempel på item var följande. Ledningens säkerhetsprioritet 

säkerhetsengagemang och förmåga att främja säkerhet, item: ”ledningen ser till att alla får den 

nödvändiga informationen om säkerhet”. Ledningens delaktighetsskapande i säkerhetsfrågor, 

item: ”ledningen eftersträvar att alla på arbetsplatsen ska ha hög kompetens om säkerhet och 

risker”. Ledningens rättvisa i säkerhetsprocedurer, item: ”ledningen lägger alltid skulden för 

olyckor på de anställda”. Personalens säkerhetsengagemang, item: ”vi som arbetar här tar 

inget ansvar för varandras säkerhet”. Personalens säkerhetsprioriet och avståndstagande till 

riskacceptans, item: ”vi som arbetar här ser risker som oundvikliga”. Personalens 

säkerhetskommunikation, lärande och förtroende för varandras förmåga att främja säkerhet, 

item: ”vi som arbetar här lär av våra erfarenheter för att förebygga olyckor”. Personalens 

förtroende för effektiviteten i säkerhetssystem, item: ”vi som arbetar här anser det viktigt att 

det finns tydliga säkerhetsmål”. 

NOSACQ-50 är ursprungligen utformat för att mäta säkerhetsklimatet på arbetsplatser 

där människor arbetar med tekniska instrument, exempelvis inom industrin. Inom 

kriminalvården faller denna aspekt bort då det handlar om människor som arbetar med 

människor. Då instrumentet inte är anpassat för forskningsområdet föregicks formuläret 

därför av ett särskilt informationsbrev till deltagarna där de uppmanades att endast tänka på 

sin egen säkerhet och inte på internernas. 
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Tabell 1. 

Cronbach’s alfa för NOSACQ-50 
 

 Pousette m.fl. Severinsson & Åkesson 

 α α 

1 - Ledningens säkerhetsprioritet, 

säkerhetsengagemang och förmåga att främja säkerhet 

0,87 0,85 

2 - Ledningens delaktighetsskapande i säkerhetsfrågor 0,73 0,79 

3 - Ledningens rättvisa i säkerhetsprocedurer 0,71 0,85 

4 - Personalens säkerhetsengagemang  0,77 0,92 

5 - Personalens säkerhetsprioritet och avståndstagande 

till riskacceptans 

0,80 0,77 

6 - Personalens säkerhetskommunikation, lärande och 

förtroende för varandras förmåga att främja säkerhet 

0,79 0,92 

7 - Personalens förtroende för effektiviteten i 

säkerhetssystem 

0,82 0,81 

 

Det tredje var Swedish universities Scales of Personality (SSP) (Gustavsson m.fl., 2000). 

Formuläret som mäter sårbarhetsfaktorer arbetades fram av Gustavsson m.fl. (2000) under 

slutet av 1990-talet och kan ses som en omarbetning av Karolinska Scales of Personality 

(KSP). Personlighetsskalan KSP skapades av Schalling och hennes kollegor utifrån teorier 

kring biologiska faktorer, vilka berör fysiologiska korrelationer och transmittorsubstanser i 

hjärnan (Schalling, Cronholm, & Åsberg, 1975). Även socialisation blev en viktig del av 

skalan, vilken handlar om hur man ser sig själv i ett socialt sammanhang. Om man kan leva 

efter sociala normer, vilka roller man antar i olika sammanhang och om man kan se sina 

handlingar ur någon annans perspektiv (Mead, 1934). Värdet på Cronbach´s alfa för SSP 

varierade enligt Gustavsson m.fl. (2000) mellan 0,59 och 0,84, dessa värden redovisas 

utförligare i tabell 2 nedan.  

Formuläret består av 13 skalor, innehållande sju item vardera. I alla skalorna användes 

skalsteg som kodades 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer inte särskilt bra), 3 (stämmer ganska 

bra) och 4 (stämmer precis).  De 13 skalorna med exempel på item var följande. Somatisk 

ångestbenägenhet, item: ”ganska ofta kommer jag på mig med att helt utan anledning bita 

ihop käkarna”. Psykisk ångestbenägenhet, item: ”jag hör nog till den sortens människor som 

är överdrivet känsliga och tar åt mig för det minsta”. Stresskänslighet, item: ”jag har alltför 

lätt att bli trött och jäktad”. Undergivenhet, item: ”även om jag vet att jag har rätt i en sak har 

jag ofta mycket svårt att stå på mig”. Impulsivitet, item: ”jag brukar handla på ögonblickets 

ingivelse, utan att tänka mig för så noga”.  Äventyrslystnad item: ”jag föredrar människor 

som gör spännande och oväntade saker”. Interpersonell distans, item: ”jag känner mig 

besvärad då folk kommer till mig med personliga förtroenden”. Social konformitet, item: ”jag 

är alltid lika artig och behärskad vem jag än pratar med”. Bitterhet, item: ”jag tycks aldrig 

kunna undvika att råka i trassel”. Irritationsbenägenhet, item: ”ibland blir jag irriterad bara av 

att ha folk omkring mig”. Misstroende, item: ”jag brukar vara på min vakt mot sådana som är 

vänligare än jag väntat mig”. Verbal aggressionsbenägenhet, item: ”jag råkar lätt i gräl med 

folk som har en annan åsikt än jag”. Fysisk aggressionsbenägenhet, item: ”om jag ertappade 

någon som stal från mig, skulle jag inte tveka att ta till våld”.  
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Tabell 2. 

Cronbach’s alfa för SSP 

 
 Gustavsson m.fl. Severinsson & Åkesson 

 α α 

1 - Somatisk ångestbenägenhet 0,75 0,61 

2 - Psykisk ångestbenägenhet 0,82 0,89 

3 – Stresskänslighet 0,74 0,78 

4 - Undergivenhet 0,78 0,82 

5 - Impulsivitet 0,73 0,13 

6 - Äventyrslystnad 0,84 0,54 

7 - Interpersonell distans 0,77 0,74 

8 - Social konformitet 0,59 0,62 

9 - Bitterhet 0,75 0,77 

10 - Irritationsbenägenhet 0,78 0,89 

11 - Misstroende 0,78 0,84 

12 - Verbal aggressionsbenägenhet 0,74 0,78 

13 - Fysisk aggressionsbenägenhet 0,84 0,74 

 

Då den interna konsistensen kontrollerades framkom det att två items i dimensionen för 

impulsivitet påverkade reliabiliteten negativt. Item 44; Jag är en person som tar dagen som 

den kommer och item 70; När jag ska bestämma mig går det i allmänhet kvickt. Värdena 

skulle öka markant om dessa togs bort (item 44: ,479 & item 70: ,448). Även dimensionen för 

äventyrslystnad hade ett lågt α- värde (,536), varpå dessa båda dimensioner inte togs med i 

den statistiska analysen.  
 

Tillvägagångssätt 

 
Frågeformulären och all relevant information kring undersökningen skickades via post till M. 

Jönsson, kriminalvårdsinspektören för den yttre säkerheten på anstalten Hall. Vidare 

informerade han de olika avdelningscheferna om studien. De fick frågeformulären vilka sedan 

delades ut till personalen. Kriminalvårdarna ombads att själva lägga de besvarade formulären 

i kuvert märkta med Högskolan Västs logotyp. Detta för att de anställda inte skulle tro att 

deras chef hade något med undersökningen att göra. Under hela undersökningstiden hölls 

mail- och telefonkontakt med M. Jönsson och efter två veckor gjordes ett studiebesök på 

anstalten. Studiebesöket bidrog till nyttig information, givande möten med personalen och en 

ökad förståelse för fängelsemiljön. Under studiebesöket samlades även frågeformulären in. 

Av de totalt 114 formulär som skickades till anstalten fick vi 25 tillbaka som var nedstoppade 

i kuvert. Efter att dessa kontrollerats visade det sig att 23 svar var användbara. För att försöka 

öka svarsfrekvensen behölls kontakten med kriminalvårdsinspektören och personalen gavs 

ytterligare tid att fylla i frågeformuläret. Forskningens betydelse och relevans poängterades 

ytterligare. Efter två veckor anlände ytterligare fem ifyllda frågeformulär som kunde 

användas i analysen och en vecka efter det kom ytterligare två. Totalt ingick 30 personer i 

studien.  

 

 

Databearbetning 

 
Data som samlades in via frågeformulären matades in i dataprogrammet PASW Statistics 18 

(f.d. SPSS). Reliabiliteten för SSP och NOSACQ-50 beräknades med hjälp av Cronbach's 

alfa, resultatet redovisas i tabell 1 och 2 ovan. Några deltagare hade enstaka luckor i datan, 
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vilka kompletterades med medelvärden från de andra deltagarna från den aktuella frågan.  

Råvärden från SSP omvandlades till normativa standardvärden (T-värden). En generell 

definition av T-värden ges i följande citat:  

 

”Like linearly derived standard scores, normalized standard scores can be put into any 

convenient form. If the normalized standard score is multipled by 10 and added to or 

substracted from 50, it is converted into a T score, a type of score first proposed by W.A. 

McCall (1922). On this score of 50 corresponds to the mean, a score of 60 to 1 SD above 

the mean, and so forth.” (Anastasi & Urbina, 1997, s. 63). 

 

T-skalan för SSP är konstruerad för att ha ett medelvärde på 50 och en standardavvikelse på 

10. Man räknar fram T-värden genom att den normativa poängen dras ifrån de observerade 

poängen för att sedan delas med den normativa standardavvikelsen. Resultatet av detta 

multipliceras med 10 och adderas med 50 (Gustavsson m.fl., 2000). 

Normalvariansen för personlighetstestet ligger mellan T-värden 40-60, vilket motsvarar 

en avvikelse om +/- 1 standardavvikelse. Dessa gränsvärden tillämpas generellt inom den 

kliniska psykologin. Ju större urval man har desto större del av populationen kommer ligga 

inom normalvariansen alltså beror utfallet även på urvalets storlek. 

I denna studie räknades T-värden inte fram för hand, utan det gjordes genom en syntax i 

samarbete med G. Edman. 

Histogram gjordes för att kontrollera normalfördelningen i urvalet. Datan kontrollerades 

även med hjälp av boxplot, men inga signifikanta outliers identifierades. 

Figurer över säkerhetsklimatet togs fram i samarbete med P. Kines från forskargruppen 

bakom NOSACQ-50.  

Skalan i säkerhetsformuläret NOSACQ-50 sträcker sig från 1 (dåligt) till 4 (bra). 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2011) har satt upp fyra riktlinjer för hur resultaten från 

NOSACQ-50 ska tolkas, de ska i prioriterad ordning jämföras med: 1. Skalans medelvärde. 

Det matematiska medelvärdet av skalan 1-2-3-4 är 2,5. I princip ska resultat över 2,5 ses som 

positiva, men det finns oftast utrymme för förbättringar. 2. Studiegruppens medelvärde. Om 

man undersöker en undergrupp jämförs resultatet med medelvärden från den totala 

undersökningsgruppen. Exempelvis inom det specifika företaget, arbetsplatsen osv. 3. 

Möjliga jämförelser med resultat från liknande och specifika NOSACQ-50-studier. 

Exempelvis resultat från studier i samma typ av företag, eller på företag med en struktur som 

liknar den egna. 4. Databasen för NOSACQ-50. Jämförelse med dessa data ska endast ske av 

nyfikenhet. Databasen är inte baserad på ett representativt urval då den innehåller data från 

flera olika typer av organisationer som alla varit intresserade av att mäta sitt säkerhetsklimat. 

Många av dem har ett  mycket proaktivt ledningssystem gällande hälsa och säkerhet. 

Utifrån databasen för NOSACQ-50 har Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2011) satt 

upp följande tumregler för tolkning av resultatet. Värden under 2,70 tyder på en låg 

säkerhetsnivå med stort behov av förbättring. Värden mellan 2,70 till 2,99 visar en relativt låg 

säkerhetsnivå med behov av förbättring. Värden mellan 3,00 till 3,30 pekar mot en relativt 

god nivå med visst behov av förbättring. Värden över 3,30 indikerar en bra säkerhetsnivå som 

tillåter upprätthållande och fortsatt utveckling av säkerheten. Då dessa värden är baserade på 

databasen för NOSACQ-50 kommer de kontinuerligt att utvecklas i takt med att databasen 

växer. 

För att mäta samband mellan olika variabler och skalor användes Pearson´s korrelation 

medan t-test för oberoende grupper brukades för analys av skillnader.  
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Etik 

 
Denna studie följer de fyra etiska krav som formulerats i forskningsetiska principer för 

humanistiska och samhällsvetenskapliga studier (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om syftet med studien samt 

under vilka förutsättningar deltagarna medverkar. Deltagandet ska vara frivilligt och man ska 

när som helst kunna avbryta sin medverkan. I detta fall gavs förhandsinformation till en 

uppgiftslämnare som sedan vidarebefordrade uppgifterna. I frågeformuläret fanns även ett 

informationsbrev som alla deltagare fick möjlighet att läsa innan de bestämde sig för att delta 

eller avstå.  

Både uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska ge sitt samtycke till studien.  I 

detta fall undersöktes en stor grupp och något samtycke från undersökningsdeltagarna 

behövdes inte i förväg. All relevant information fanns i frågeformulären och genom att fylla i 

detta lämnade man sitt samtycke.  

Enligt konfidentialitetskravet är det viktigt att inte utomstående personer kan ta del av de 

uppgifter som deltagarna lämnat. Detta gäller speciellt uppgifter som anses vara av känslig 

karaktär. Det ska inte vara möjligt att identifiera de personer som deltagit i studien och man 

får därför inte ge en för detaljerad beskrivning av undersökningsgruppen. När resultat 

redovisas i denna studie utmärks inte personer med ledande position. Det är heller inte möjligt 

att härleda citat till enskilda personer.  

Nyttjandekravet säger att uppgifter som samlats in inte får användas för andra ändamål 

än vad som angivits för deltagarna. Data får alltså inte lämnas till andra forskare eller 

användas för att fatta beslut som kan påverka en enskild deltagare. Då denna studie innehöll 

ett frågeformulär utformat av en nordisk forskargrupp ville dessa upphovsmän ta del av den 

insamlade datan. Deltagarna informerade således om att deras svar kom att ingå i en större 

nordisk databas.  

 

  

Resultat 
 

Av de 30 deltagarna uppgav 23 personer att de varit med om någon eller några typer av 

incidenter som de lyckats kontrollera under det senaste året. Det var 22 personer som uppgav 

att de varit med om någon eller några incidenttyper vilka de inte haft under kontroll. En 

deltagare har inte besvarat dessa två frågor. Fördelningen av antalet upplevda incidenttyper 

under det senaste året redovisas i figur 1 och 2. 
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Figur 1.  

Kriminalvårdarnas upplevda incidenter under det senaste året, vilka de har lyckats kontrollera. 

 

 
Figur 2. 

Kriminalvårdarnas upplevda incidenter under det senaste året, vilka har varit okontrollerade. 

 

Några deltagare kommenterade frågeformulärets första del avseende upplevda incidenter. Det 

framkom genom dessa att vissa frågeformuleringar var svåra att besvara. Nedan redovisas 

några citat från dessa kommentarer. 

 

”Svårt att veta vad som kunnat hända om man inte lugnat ner en situation. Man kan väl 

säga att situationen i värsta fall hade kunnat leda till något av ovanstående.”  
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”Det är inte lätt att veta om min insats kommer att undvika en händelse. Det får vi aldrig 

veta.”  

 

”Jag anser att jag avvärjer situationer nästan dagligen genom att ha/visat respekt och 

lyssna till arga klienter.”  

 

”Våld är ju något som jag räknar som något som kan hända i denna miljö, därav kan det 

vara lite svårt att ställa sig till begreppet ”utom kontroll.” 

 

”Frågan ovan svår att besvara då saker inträffar dagligen som kan leda till alla 

ovanstående incidenter, men ingår i vårt jobb att avvärja.”  

 

”Det som är ett för oss ett fungerande arbetssätt är att vara ute på avdelningarna ofta. Ta 

upp saker på en gång, vara respektfulla och lyssna.” 
 

 

Resultatet av NOSACQ-50 visar medelvärden över 2,5 på alla sju dimensioner. Resultatet 

påvisar att säkerhetsklimatet kan ses som bra, men med möjlighet till förbättringar 

(Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2011).  

 Totalt besvarade 30 personer formuläret, av dessa har tre personer uteslutits ur 

resultatet. Två eftersom de har en arbetsledande position inom kriminalvården och den tredje 

eftersom dennes position inom kriminalvården är okänd. Resultatet redovisas i figur 3. 

 

Figur 3. 

Säkerhetsklimat – Svenska kriminalvårdare NOSACQ-50 data, April- Maj 2011. 

 

 

Några deltagare kommenterade NOSACQ-50 angående säkerhetsklimatet. Det framkom att 

vissa frågor var svårbesvarade och att formuläret väckte tankar hos deltagarna. Nedan 

redovisas några citat från dessa kommentarer. 
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”Jag tyckte att frågeformuleringen var dåligt gjord. Ni repeterar samma frågor på olika 

sätt och frågorna var för mycket. Tjugo frågor skulle räcka för sån undersökning, tyckte 

jag.” 

 

”Vårt arbete innefattar intagna och de kan ibland stå för det ni kallar olyckor. Deras våld 

t.ex. blir ju olycksfall i arbetet för oss.” 

 

”Jag har svarat utifrån ett privat perspektiv. I förhållande till de intagna på arbetsplatsen 

agerar & tänker jag annorlunda, ex. gällande tillitsfrågor och mitt eget agerande som på 

arbetsplatsen ska följa en professionell linje.” 

 

”Det kanske skulle vara intressant att ha samma frågebatteri i två uppsättningar där man 

svarar på den ena som privatperson och den andra som kriminalvårdstjänsteman?” 

 

”Den extrema säkerhetsprioriteringen beror på att frågorna besvarats ur vårt 

kriminalvårdsperspektiv där produktionsmålet har lägre prioritet än säkerhetsmålet. Vi 

har i princip inget ekonomiskt att vinna på att sänka säkerheten.” 

 

Resultatet av SSP redovisas i T-värden, medelvärdet för de 13 delskalorna i SSP låg inom 

normalvariansen. Deltagarnas fördelning av T-värden över skalorna visas i figur 4. Av 30 

deltagare var det 27 personer som besvarade formuläret. 

 

 
Figur 4.  

Kriminalvårdarnas T-värden på SSP. 

 

För att undersöka skillnader mellan grupper i de olika delskalorna användes t-test. Skillnader 

mellan män och kvinnor undersöktes för de sju dimensionerna av NOSACQ-50 och de 13 

delskalorna av SSP. Det fanns inga skillnader mellan manliga och kvinnliga kriminalvårdare 
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avseende säkerhetsklimatet. Bland personlighetsskalorna fanns det en signifikant skillnad 

mellan könen gällande somatisk ångestbenägenhet. Enligt t-testet hade kvinnor högre 

somatisk ångestbenägenhet än män. 

För att undersöka samband mellan olika delskalor användes Pearsons korrelation. I tabell 

3 redovisas resultatet av korrelationsberäkningarna följt av definition av förkortningar från 

tabellen. 

 

Tabell 3. 

Pearson’s korrelation mellan NOSACQ-50 och SSP 

 
 SSP 

1 

SSP 

2 

SSP 

3 

SSP 

4 

SSP 

5 

SSP 

6 

SSP 

7 

SSP 

8 

SSP 

9 

SSP 

10 

SSP 

11 

NOSACQ  1 -,54** -,38 -,23 -,33 -,25 ,37 -,56** -,30 -,39* -,39* -,29 

NOSACQ  2 -,39* -,31 -,29 -,15 -,04 ,23 -,55** -,17 -,27 -,21 -,28 

NOSACQ  3 -,43* -,23 -,18 -,17 -,16 ,39* -,59** -,24 -,28 -,32 -,13 

NOSACQ  4 -,36 -,06 ,02 -,16 -,10 ,36 -,32 -,26 -,44* -,44* -,30 

NOSACQ  5 -,27 ,02 ,09 -,04 ,002 ,24 -,21 -,21 -,49** -,18 -,14 

NOSACQ  6 -,43* -,19 -,19 -,17 -,18 ,34 -,46* -,11 -,40* -,32 -,14 

NOSACQ  7 -,23 -,08 ,06 -,12 -,16 ,42 -,36 -,19 -,41* -,50** -,36 

* = korrelationen är signifikant på nivån 0,05 (2-tailed) ** = korrelationen är signifikant på nivån 0,01 (2-tailed) 

 

NOSACQ 1. Ledningens säkerhetsprioritet, säkerhetsengagemang och förmåga att främja säkerhet.  

NOSACQ 2. Ledningens delaktighetsskapande i säkerhetsfrågor. 

NOSACQ 3. Ledningens rättvisa i säkerhetsprocedurer. 

NOSACQ 4. Personalens säkerhetsengagemang. 

NOSACQ 5. Personalens säkerhetsprioritet och avståndstagande till riskacceptans.  

NOSACQ 6. Personalens säkerhetskommunikation, lärande och förtroende för varandras förmåga att främja 

säkerheten. 

NOSACQ 7. Personalens förtroende för effektiviteten i säkerhetssystem.  

 

SSP 1. Somatisk ångestbenägenhet. 

SSP 2. Psykisk ångestbenägenhet. 

SSP 3. Stresskänslighet. 

SSP 4. Undergivenhet.  

SSP 5. Interpersonell distans. 

SSP 6. Social konformitet. 

SSP 7. Bitterhet. 

SSP 8. Irritationsbenägenhet.  

SSP 9. Misstroende.  

SSP 10. Verbal aggressionsbenägenhet. 

SSP 11. Fysisk aggressionsbenägenhet.  

 

 

1. Resultaten visar att det finns flera signifikanta samband mellan kriminalvårdarnas 

personlighetsdrag och flera av säkerhetsdimensionerna.  

 

2. Signifikanta skillnader mellan kvinnor och män fanns endast i personlighetsdraget 

somatisk ångestbenägenhet, där kvinnorna hade betydande högre värden.  Antydan 

till skillnader mellan kvinnor och män i upplevelsen av säkerhetsklimatet hittades, 

men dessa var inte signifikanta (Appendix 2).   
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Diskussion 

 
Kriminalvårdarna på anstalten Hall har besvarat frågor om både personlighet och hur de 

upplever arbetsplatsens säkerhetsklimat. Medelvärdena för både SSP och NOSACQ-50 visade 

sig genom analys ligga inom normalvariationen. Vilket innebär att arbetsplatsen generellt sett 

har ett bra säkerhetsklimat och att inga extremt avvikande personlighetsdrag finns inom 

personalgruppen. Medelvärdet för alla säkerhetsdimensioner låg över 2,7 och inga 

signifikanta outliers fanns bland personlighetsskalorna.   

 

 

Resultatdiskussion  

 
Enligt Granath m.fl. (2006) och SOU 2009:80 finns en rad olika faktorer som inverkar på hur 

arbetssituationen ser ut på en anstalt. Några av dessa faktorer är utbildning och erfarenhet, 

regelverk samt interaktion och kommunikation. Den aktuella studien har bidragit till att finna 

ytterligare faktorer med samma inverkan. Flera samband har hittats mellan olika 

personlighetsdrag hos kriminalvårdarna och deras upplevelser av det rådande 

säkerhetsklimatet. 

Kriminalvårdarna skeptiska till säkerhetsprioriteringen. Det visade sig finnas negativa 

samband mellan personlighetsdraget misstroende och flera av dimensionerna i 

säkerhetsformuläret. Dessa dimensioner var; ledningens säkerhetsprioritet, 

säkerhetsengagemang och förmåga att främja säkerheten, personalens säkerhetsengagemang, 

personalens säkerhetsprioritet och avståndstagande till riskacceptans, personalens 

säkerhetskommunikation, lärande och förtroende för varandras förmåga att främja säkerheten 

samt personalens förtroende för effektiviteten i säkerhetssystem. Sambandet indikerar att 

kriminalvårdare med ett högt värde på skalan om misstroende har ett lågt värde på skalorna 

för förtroende för kollegor och chefer och tvärtom. Korrelationen säger dock inget om nivån 

på variablerna och man kan därmed inte anta att säkerhetsklimatet har oroväckande brister 

eller att personalen har avvikande värden på bitterhetsskalan. Man bör dock ha i åtanke att 

detta skulle kunna innebära stora säkerhetsrisker. Personal som inte känner att de kan lita på 

det rådande säkerhetssystemet och sin ledning tenderar att undanhålla information och agera 

utifrån eget initiativ. Att samtidigt uppleva att man inte kan lita på att ens arbetskamrater 

strävar efter att skapa en säker arbetsmiljö förvärrar situationen ytterligare (Arbetsmiljöverket, 

2011b). Orsaker till dessa upplevelser skulle kunna vara rollkonflikter, överbelastning och 

stress som kriminalvårdarna oftast utsätts för. Enligt Lambert m.fl. (2008) finns negativa 

samband mellan OCB och ovan nämnda variabler. Även om en anställd känner samhörighet 

med organisationen kanske inte tid och utrymme finns för att visa detta. Följderna kan då bli 

att arbetskamraterna inte upplever att man gör sitt bästa för att prioritera säkerheten. Törner 

(2008) menar att det är omöjligt att formulera regler och föreskrifter för alla situationer, det 

kommer alltid inträffa oväntade saker på en arbetsplats. För att hantera dessa situationer är det 

viktigt att det finns ett bra arbetsklimat där de anställda känner sig trygga och kan handla 

utifrån förnuftiga beslut. 

Negativa samband fanns även mellan bitterhet och följande dimensioner; ledningens 

säkerhetsprioritet, säkerhetsengagemang och förmåga att främja säkerheten, ledningens 

delaktighet i säkerhetsfrågor, ledningens rättvisa i säkerhetsprocedurer samt personalens 

säkerhetskommunikation, lärande och förtroende för varandras förmåga att främja säkerheten. 

Bitterhet är ett personlighetsdrag som kan innebära att man upplever en slags besvikelse eller 

vrede gentemot sin omgivning, i detta fall gentemot sin ledning och sina arbetskamrater. 

Det är intressant att både misstroende och bitterhet korrelerar negativt med flera av 

säkerhetsdimensionerna. Resultatet kan antyda att man behöver arbeta med kriminalvårdarnas 
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personliga inställningar och att det även kan göras förbättringar vad gäller säkerhetsklimatet. 

För att en arbetsplats ska kunna fungera på ett säkert sätt och samtidigt utvecklas krävs det att 

alla kan lita på varandra (Arbetsmiljöverket, 2011b). Enligt Clear och Cloe (2003) är det just 

kriminalvårdarna som är den viktigaste delen i säkerhetsarbetet. Det är deras uppgift att arbeta 

för en god sammanhållning, ta hand om de intagna och leva upp till organisationens mål. 

Vidare är det enligt Arbetsmiljöverket (2011a) medarbetarnas, chefernas, skyddsombudet och 

de fackliga organisationernas gemensamma uppgift att bibehålla och utveckla säkerheten. 

Man kan även tänka sig att personer som har höga värden på skalorna misstroende och 

bitterhet i allmänhet har en mer kritisk och negativ syn på sin omgivning. Kanske är det inte 

säkerhetsklimatet som har stora brister utan resultatet kan bero på personligheten. Det är dock 

svårt att säga något om detta då det inte fanns några stora brister i dessa skalor i jämförelse 

med normmaterialet (figur 4).  I misstroende skalan fanns det ett fåtal deltagare som hade 

utmärkande låga och höga värden, men inga av dem är signifikanta.  

Spelar tidigare upplevelser någon roll? Somatisk ångestbenägenhet korrelerade negativt 

med fyra av de sju säkerhetsdimensionerna. Dessa var; ledningens säkerhetsprioritet, 

säkerhetsengagemang och förmåga att främja säkerheten, ledningens delaktighetsskapande i 

säkerhetsfrågor, ledningens rättvisa i säkerhetsprocedurer samt personalens säkerhets-

kommunikation, lärande och förtroende för varandras förmåga att främja säkerheten. Enligt 

den psykoanalytiska teorin är ångest en smärtsam känslomässig reaktion som uppkommer vid 

hot eller rädsla. Till skillnad från rädsla kan inte känslan av ångest förknippas med något 

specifikt objekt utanför personen. Freud menade i en av sina teorier att ångest skapas som ett 

försvar för personens ego. Egot blir varse om hotet eller rädslan och kan agera utifrån denna 

vetskap. Vad som skapar ångest beror på vad personen varit med om tidigare. Ett tidigare 

upplevt trauma ligger ofta till grund för den ångest personen känner i nutida liknande 

situationer (Cervone & Pervin, 2008). Vidare menar Sullivan att ångest skapas i relation till 

andra, hur man ser på sig själv beror på de reaktioner man får från omgivningen. Lustfyllda 

upplevelser förknippas med det ”goda jaget” medan det ”dåliga jaget” skapas av hot och 

rädslor. Det tredje jaget avvisas och associeras med ångest (Cervone & Pervin, 2008). Utifrån 

dessa teorier skulle man kunna tänka sig att personer som haft dåliga erfarenheter av 

säkerheten på arbetsplatsen, exempelvis upplevt riskfyllda incidenter eller fått bristfällig 

respons från ledning och kollegor upplever säkerhetsklimatet som osäkert och ångestfyllt. 

Man bör dock ha i åtanke att SSP bygger på biologisk psykologi och att det då kan finnas 

alternativa förklaringar till sambandet (Schalling, Cronholm, & Åsberg, 1975). 

 Samhörighet och grupptryck. Mellan de två säkerhetsdimensionerna; ledningens rättvisa i 

säkerhetsprocedurer och personalens förtroende för effektiviteten i säkerhetssystemet fanns 

positiva samband med förmågan till social konformitet. Törner samt Kaufmann och 

Kaufmann menar att människor ofta försöker rätta sig efter både de skrivna och oskrivna 

regler som råder på en arbetsplats. Hur de anställda kommer att agera och uppfatta andras 

handlingar är starkt knutet till det rådande klimatet. De gemensamma uppfattningar som finns 

om arbetsmiljön kallas för säkerhetsklimat (Stranks, 2007). Social konformitet handlar alltså 

om likformighet och att kunna anpassa sig till sin omgivning. Myers (2006) beskriver att en 

grupp genom gemensamma resonemang enas om vad som är ett accepterat beteende i en 

specifik situation. Det finns då alltid en risk att vissa individer går emot sin vilja för att följa 

gruppen, något som kan utsätta både personen i fråga och omgivningen för risker. 

Grupptrycket ökar om man samtidigt avskärmas från alternativa beslut och influeras av en 

karismatisk ledare. Gruppåverkan och social konformitet kan även vara positivt. En person 

som känner samhörighet är oftast mer villig att arbeta för att främja och utveckla 

organisationen (Lambert m.fl., 2008). Tidigare studier har gett blandade resultat. Några 

forskare som funnit samband mellan OCB och de anställdas personlighetsdrag är; Comeau 

och Griffin (2005) samt Baba, Tourigny, Wang och Liu (2009). Det vill säga att man som 
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anställd utför handlingar vilka stärker arbetsplatsens psykologiska och sociala samman-

hållning. Då flera av personlighetsdragen korrelerar med upplevelsen av säkerhetsklimatet, 

kan även den aktuella studien antyda att sådana samband kan finnas. För att kunna styrka ett 

sådant resultat krävs dock vidare forskning samt en större population. 

Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män. För att bli anställd som 

kriminalvårdare måste man genomgå både personlighetstest och psykologsamtal. Innan man 

får börja arbeta är det även obligatoriskt att delta i en specialutformad utbildning 

(Kriminalvården, 2010a; Kriminalvården, 2010b). Att det inte fanns några skillnader i 

upplevelsen av säkerhetsklimatet mellan könen i denna studie skulle kunna bero på den 

specifika arbetsplatsen. Inga tidigare studier där man undersökt samma område har hittats och 

kanske är det ett nytt område som kräver vidare forskning. Inom kriminalvården är det viktigt 

att alla arbetar mot samma mål och säkerhetsfrågor är högt prioriterade (Kriminalvården, 

2010a; Kriminalvården, 2010b). Detta kan leda till att de som arbetar inom kriminalvården är 

väldigt lika varandra. Något som de få skillnaderna mellan könen i SSP styrker. Det är bara en 

viss typ människor som anställs och de fortsätter att formas i samma riktning genom 

utbildning, erfarenheter och föreskrifter. Den personliga kommunikationen med 

kriminalvårdarna samt kommentarerna i formuläret kan styrka att de intagnas agerande kan 

bero på hur kriminalvårdarna själva agerar i förhållande till de intagna. Vilken personlighet 

man som kriminalvårdare har kan alltså ha betydelse för vad som händer. Vissa personliga 

egenskaper kan väcka irritation och aggression hos de intagna medan andra kan ha en 

lugnande effekt. 

Ytterligare förklaringar till likheten i synen på säkerhetsklimatet och personligheten 

mellan könen skulle kunna vara gemensamma attityder. Människor strävar i allmänhet efter 

att göra ett så gott intryck som möjligt på sin omgivning. För att göra detta formar de sina 

attityder utifrån vad de tror att andra människor tycker och tänker, något som enligt Myers 

(2006) kallas för Self-presentation theory. Nära kopplat till detta ligger även begreppet 

grupptryck. Kriminalvårdarna kan ses som en grupp där alla deltagares arbete handlar om att 

leva upp till organisationens mål, säkerhet och sammanhållning (Clear & Cloe, 2003). Något 

som kan göra att deras attityder och handlingar kommer att likna varandra (Myers, 2006).  

Vid analysen av säkerhetsformuläret NOSACQ-50 kunde man dock urskilja vissa 

skillnader mellan åldersgrupper och kön. Deltagare födda 1940-1971 (n = 13) hade högre 

resultat (större tilltro till säkerhetsklimatet) på säkerhetstestet än de deltagare som var födda 

1972-2011 (n = 14). Dessutom visade män sig uppleva säkerhetsklimatet mer positivt än vad 

kvinnorna gjorde. Skillnaderna var dock inte signifikanta och på grund urvalets ringa storlek 

har det inte varit möjligt att dra några mer generella slutsatser (Appendix 2).  

Övriga samband. Negativa samband hittades även mellan verbal aggressionsbenägenhet 

och de tre säkerhetsdimensionerna: Ledningens säkerhetsprioritet, säkerhetsengagemang och 

förmåga att främja säkerhet, personalens säkerhetsengagemang samt personalens förtroende 

för effektiviteten i säkerhetssystem. Variansen för personlighetsskalan verbal 

aggressionsbenägenhet hade inga signifikanta outliers. De flesta deltagarna låg inom 

normalvärdena, även om det fanns vissa som hade både högre och lägre värden. Det är dock 

svårt att se hur detta personlighetsdrag skulle kunna ha betydelse för uppfattningen av 

säkerhetsklimatet på anstalten. Om man som anställd är missnöjd med någon av ovanstående 

säkerhetsdimensioner skulle man däremot kunna tänka sig att det kan leda till en verbal 

reaktion. Ett högt värde på den verbala aggressionsbenägenheten innebär därmed ett lågt 

värde på dimensionerna för ledningens säkerhetsprioritet, säkerhetsengagemang och förmåga 

att främja säkerhet, personalens säkerhetsengagemang samt personalens förtroende för 

effektiviteten i säkerhetssystem och vise versa.  
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Metoddiskussion 

 
Studien har genomförts inom en specifik organisation, nämligen kriminalvården. Dessutom 

har den begränsats till anstalten Hall där kriminalvårdare fått möjlighet att delta. Detta gör att 

resultaten blir svåra att generalisera till andra situationer och därmed kan den externa 

validiteten ifrågasättas. Det skulle vara möjligt att dra vissa slutsatser gällande liknande 

anstalter men resultaten kan inte användas för generalisering inom andra yrkeskategorier. Att 

arbeta på en anstalt av hög säkerhetsklass innebär att man måste rätta sig efter speciella 

säkerhetsföreskrifter och arbeta under arbetsvillkor som inte förekommer någon annanstans i 

samhället.  Säkerhetsformuläret och SSP som används i studien är välutvecklade och 

beprövade skalor. NOSACQ-50 är i grunden utvecklat för yrken där människan interagerar 

med teknisk utrustning, medan SSP kan användas i alla yrken. Studiens metodval och 

tillvägagångssätt beskrivs under metodavsnittet, vilket innebär att den kan replikeras av andra 

forskare. Även reliabiliteten i studien är begränsad då antalet deltagare var väldigt få (N = 30). 

Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån ett sådant litet sampel. Att antalet deltagare var 

så få beror på det stora bortfallet i studien. Varje år genomförs undersökningar inom 

kriminalvårdens organisation, samt studier vilka facket eller studenter ansvarar för. 

Kriminalvården är dessutom en organisation som ska vara öppen för studiebesök från 

allmänheten. Faktorer som enligt M. Jönsson lett till att personalen känner en mättnad 

gentemot undersökningar. Man vet aldrig vilket resultat man får då frågeformulär delas ut. 

För att öka svarsfrekvensen i framtida studier är det viktigt att ge deltagarna någon form av 

återkoppling. Att de får ta del av det slutgiltiga resultatet och se att deras deltagande är 

betydelsefullt för forskningen och utvecklingen av arbetsmiljön är viktigt. För att bidra till 

detta kommer denna rapport att skickas till anstalten Hall. 

De egenformulerade frågor som användes berörde till största delen bakgrunds-

information för att kunna beskriva undersökningsgruppen. Utöver detta efterfrågades om 

kriminalvårdarna varit med om incidenter som varit utanför deras kontroll eller som de kunnat 

avvärja under det senaste året. De ombads även att definiera vilka typer av incidenter det hade 

rört sig om. Som framgår av de citat vilka redovisades i resultatdelen var detta inte en 

välformulerad fråga. Kriminalvårdarna upplever att de i sitt dagliga arbete hela tiden gör saker 

som kan förhindra eller lindra konsekvenserna av en risk. Det blir då svårt för dem att 

definiera exakt vad de gjort för att avvärja en incident och se vad risken i värsta fall kunde ha 

lett till. Vissa ser även våld som en del av arbetet. Tanken var från början att kunna jämföra 

antalet incidenttyper man som kriminalvårdare varit med om med vilken personlighet man 

har, samt hur man upplever säkerheten i organisationen. Något som visade sig vara 

problematiskt med tanke på de svar som samlades in. Här fanns alltså vissa brister i 

validiteten.  

Säkerhetsformuläret som användes är utformat för att studera säkerhetsklimat på 

arbetsplatser där människor jobbar med maskiner och tekniska hjälpmedel, exempelvis inom 

industrin. Det är alltså inte anpassat efter de situationer som kan uppstå i miljöer där 

människor arbetar med att ta hand om andra människor. Detta visade sig leda till att vissa 

frågor i formuläret blev svåra att svara på för kriminalvårdarna. Detta märktes då flera 

deltagare hade valt att inte svara på vissa frågor. Även i de citat som finns att läsa i 

resultatdelen kan man känna av dessa problem. Ett tydligt exempel är begreppet "olyckor". I 

kriminalvården sker sällan olyckor med teknisk apparatur där kriminalvårdarna drabbas. 

Istället handlar det oftast om scenarion som växer fram ur den mellanmänskliga 

kommunikationen, intagna och kriminalvårdare emellan. 

 SSP är ett välbeprövat instrument för att mäta personlighet och kan användas oberoende 

av vilken typ av organisation man avser att studera. Det största problemet som upplevdes med 

detta formulär var att några deltagare avstod från att besvara det. Med tanke på den mättnad 
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som beskrivs är det troligt att deltagarna upplevde formuläret som alldeles för omfattande och 

tidskrävande. Då deltagarna redan innan hade besvarat frågor gällande bakgrund, incidenter 

och säkerhetsklimat kan denna känsla ha förstärkts. Ingen direkt förklaring har hittats till 

varför värdet för Cronbach´s alfa var så lågt hos impulsivitetsdimensionen (Tabell 2). SSP är 

ett välutvecklat och beprövat instrument för att mäta personlighet och den låga reliabiliteten är 

därför förvånande. En möjlig förklaring skulle kunna vara den specifika population som 

undersökts i studien.  

Något man bör ha i åtanke vid tolkning av resultaten både från NOSACQ-50 och SSP är 

att deltagarna kan ha svarat utifrån vad de tror att omgivningen förväntar sig. Det kan finnas 

sociala uppfattningar om hur man bör vara som person samt hur man bör se på säkerheten och 

handla i vissa situationer. Detta innebär att svaren kanske inte blir helt sanningsenliga. En av 

skalorna i SSP mätte just social konformitet. Enligt tabell 4 ligger de flesta deltagare inom 

normalvariationen, men man kan även se att resultaten är något höga. Detta innebär att flera 

av kriminalvårdarna i studien har hög social konformitet och därmed en större benägenhet att 

anpassa sig till sin sociala omgivning.  

 

 

 Förslag på fortsatt forskning  

 
Denna studie har fokuserats på säkerhetsarbetet på en av kriminalvårdens säkerhetsklassade 

anstalter. Syftet var att undersöka samband mellan kriminalvårdarnas personlighet samt deras 

upplevelse och hanterandet av säkerheten på anstalten. Problem upptäcktes med hur man på 

ett lämpligt sätt ska kunna undersöka antalet incidenter som kriminalvårdarna råkar ut för och 

hur de hanterar dessa. Något som framtida forskning skulle kunna ägna sig åt är att undersöka 

denna fråga närmare och angripa problemet på lämpligt sätt. Svårigheter visade sig även 

finnas vad det gällde säkerhetsformuläret. Det finns idag inget anpassat instrument som kan 

mäta säkerhetsklimat på arbetsplatser där människor arbetar med människor. Intressant vore 

att i framtiden utveckla ett sådant instrument. Det visade sig överlag finnas relativt lite 

forskning kring kriminalvårdarnas arbetssituation i Sverige. Det är ett intressant och viktigt 

ämne som bör lyftas och studeras i större utsträckning. Särskilt intressant vore att vidare 

undersöka de icke signifikanta skillnader mellan kön och åldersgrupper gällande 

säkerhetsklimat. Kommer dessa skillnader visa sig vara signifikanta i en undersökning med 

större urval? 

 

 

Slutsatser  

 
Intressanta resultat hittades mellan vissa personlighetsdrag och de olika dimensionerna i 

säkerhetsformuläret. Samband fanns mellan personlighetsdragen misstro, bitterhet, somatisk 

ångestbenägenhet samt social konformitet och hur kriminalvårdarna upplevde säkerhets-

systemet, tilltron till ledningens säkerhetsarbete samt sina kollegors kompetens. Generellt sett 

var resultaten för både säkerhetsformuläret och personlighetstestet goda. Inga signifikanta 

outliers fanns i personlighetsskalorna och medelvärdet för alla säkerhetsdimensioner låg över 

2,7. Inga signifikanta skillnader fanns mellan män och kvinnors resultat, vilket tyder på att de 

flesta som arbetar inom kriminalvården, utifrån ett könsperspektiv, är någorlunda likasinnade. 

Något som troligtvis beror på den speciella rekryteringsprocessen. Kriminalvårdarnas 

personlighet hänger ihop med hur man upplever säkerheten. Några större generaliseringar kan 

dock inte göras på grund av det lilla sampel som undersökningen baserats på. Undersökningar 

med större omfång och mer anpassade instrument bör göras för att man ska kunna vidta 

lämpliga åtgärder och utveckla den mjuka säkerheten inom kriminalvården. 
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Informationsbrev till deltagare  
 
Vi är två studenter från Högskolan Väst i Trollhättan som studerar ett beteende-
vetenskapligt program med inriktning mot säkerhet på arbetsplatsen. Just nu 
arbetar vi med vårt examensarbete som är en uppsats på c-nivå i psykologi. Vi 
började redan för ett år sedan intressera oss för säkerhetsarbetet inom kriminal-
vården och gjorde då en litteraturstudie i ämnet på b-nivå i psykologi. Nu är vi 
intresserade av att studera ämnet djupare och på ett plan som har närmare 
anknytning till verkligheten, därför vill vi gärna ha just dina svar på det bifogade 
frågeformuläret. 
 
Studien syftar till att undersöka säkerhetsklimatet och kriminalvårdarnas uppfatt-
ningar kring det dagliga säkerhetsarbetet i relation till de intagna på anstalten. 
Förhoppningsvis kan studien bidra till en ökad förståelse och kunskap kring hur 
säkerheten inom kriminalvården kan förbättras med hjälp av psykologiska 
variabler.  
 
Frågeformuläret består av tre delar och ditt deltagande är helt frivilligt, du kan när 
som helst avbryta din medverkan. Vi uppskattar ditt deltagande och är tacksamma 
om du läser och besvarar alla frågor noggrant. Tänk också på att endast ange ett 
svarsalternativ (om inget annat framgår i frågan) och inte hoppa över någon fråga. 
Självklart kommer alla uppgifter vara anonyma och behandlas på gruppnivå, vilket 
betyder att enskilda personer inte kommer kunna identifieras. Om du väljer att 
avstå från deltagande är det viktigt att du skickar tillbaka det tomma formuläret. 
Formuläret består av olika psykologiska verktyg som inte ska spridas.   
 
Genomförande och inlämning av frågeformuläret är en bekräftelse på att du tagit 
del av ovanstående information och ger ditt godkännande till att svaren kommer 
användas i forskningssyfte.   
 
Ansvariga för datainsamlingen och bearbetningen av data är: 
Louise Severinsson och Maria Åkesson, psykologistudenter vid Högskolan Väst.  
 
Om du har några frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare:  
 
Louise Severinsson, tel. xxx-xx xx xxx mail: louise.severinsson@student.hv.se 
 
Maria Åkesson, tel. xxx-xx xx xxx mail: maria.akesson.2@student.hv.se 
 
Docent Anna Dåderman, universitetslektor i psykologi, Högskolan Väst.  
Tel. xxxx-xx xx xx, mobil. xxx-xx xx xxx, mail: anna.daderman@hv.se 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bakgrundsdata 
 
 
1. Jag är:    □ Man  □ Kvinna 
 
 
2. Ålder…………….år 
 
 
3. Är du född i Sverige?    □ Ja  □ Nej 
 
 
4. Vilka språkkunskaper har du?  
 
Mitt modersmål är…………………………………………………………………………….. 
 
Jag talar även följande språk utöver svenska……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. Vilken är din högsta genomförda utbildning som lett till examen?  
 
□ Grundskola 
 
 
□ Gymnasium  inriktning och antal år…………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………............. 

 
□ Högskola/Universitet  inriktning och antal år…………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………............. 

 
□ Annat   utbildning och antal år…………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………............. 

 
 
6. Eventuella övriga utbildningar du genomfört som inte lett till examen. 
 
□ Enstaka kurser på högskola/universitet  
 
Huvudsaklig inriktning och antal terminer………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
□ Fortbildning inom kriminalvården…………………………………………………........... 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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□ Annan utbildning…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. Vilken anställningsform har du?  □ Tillsvidare  □ Vikarie 
 
 
8. Vilken yrkeserfarenhet som kriminalvårdare har du? 
 
Totalt i yrket har jag arbetat ………..år och ………….. månader. 
 
På min nuvarande arbetsplats……….. år och ………….. månader. 
 
 
9. Har du under det senaste året varit med om några incidenter som varit utanför er 
kriminalvårdares kontroll?  
 
□ Ja  □ Nej 
 
Om du svarat ja 
Vilken/vilka typer av incidenter har det varit? 
  
□ Rymning 
 
□ Upplopp (interner som gått samman i syfte att störa den allmänna ordningen) 
 
□ Psykiskt våld eller hot riktat mot personal  
 
□ Psykiskt våld eller hot riktat mot andra interner 
 
□ Fysiskt våld riktat mot personal 
 
□ Fysiskt våld riktat mot andra interner 
 
□ Användning av vapen (kniv, skjutvapen eller annat tillhygge) 
 
□ Vandalisering 
 
□ Brand 
 
□ Insmuggling av inte tillåtna ämnen (t.ex. droger, alkohol, steroider) 
 
□ Insmuggling av inte tillåtna föremål (t.ex. mobiltelefoner, vapen)  
 
□ Otillåten kommunikation med yttervärlden (t.ex. mail, telefonsamtal, brev, 
budbärare) 
 
□  Annat………………………………………………………………………………………… 
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10. Har du under det senaste året avvärjt situationer som annars kunde lett till 
incidenter? 
  
□ Ja  □ Nej 
 
Om du svarat ja 
Vilken/vilka typer av incidenter handlade det om? 
  
□ Rymning 
 
□ Upplopp (interner som gått samman i syfte att störa den allmänna ordningen) 
 
□ Psykiskt våld eller hot riktat mot personal  
 
□ Psykiskt våld eller hot riktat mot andra interner 
 
□ Fysiskt våld riktat mot personal 
 
□ Fysiskt våld riktat mot andra interner 
 
□ Användning av vapen (kniv, skjutvapen eller annat tillhygge) 
 
□ Vandalisering 
 
□ Brand 
 
□ Insmuggling av inte tillåtna ämnen (t.ex. droger, alkohol, steroider) 
 
□ Insmuggling av inte tillåtna föremål (t.ex. mobiltelefoner, vapen)  
 
□ Otillåten kommunikation med yttervärlden (t.ex. mail, telefonsamtal, brev, 
budbärare) 
 
□  Annat………………………………………………………………………………………… 
 
 
11. Eventuella kommentarer och ytterligare information kring ovanstående frågor 
som du anser vara bra för oss att känna till. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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Information om nästa frågedel 
 
Du har nu kommit till del två i formuläret och följande frågor berör säkerhetsklimatet 
på din arbetsplats. Formuläret är framtaget av en nordisk forskargrupp som håller på 
att bygga upp en stor databas. Dina svara kommer att lagras i databasen helt 
anonymt och genom ditt deltagande bidrar du till vidare forskning om säkerhet i 
arbetslivet.  
 
 
Frågeformuläret är ursprungligen inte avsett att användas i yrken där man arbetar 
med människor. Just därför bör du tänka på att besvara frågorna utifrån ditt eget 
perspektiv, sett till din egen säkerhet och alltså inte till internernas. 
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Tack 
 
Vi vill tacka för att du deltagit i vår undersökning och bidragit med värdefull infor-
mation. Innan du skickar in frågeformuläret ber vi dig vänligen kontrollera att du 
besvarat alla frågeställningar.  
 
Om du önskar läsa uppsatsen när den är färdig kan du skicka en förfrågan till oss via 
mail. Uppsatsen kommer även finnas publicerad elektroniskt i databasen Diva. 
 
Här kan du lämna eventuella kommentarer om studien. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Om du har några frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss. 
 
Studenter: 
 
Louise Severinsson, tel. xxx-xx xx xxx, mail: louise.severinsson@student.hv.se 
 
Maria Åkesson, tel. xxx-xx xx xxx, mail: maria.akesson.2@student.hv.se 
 
Handledare: 
 
Docent Anna Dåderman, universitetslektor i psykologi vid Högskolan Väst. 
Tel. xxxx-xx xx xx, Mobil: xxx-xx xx xxx, mail: anna.daderman@hv.se 
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Appendix 2 
  

 
Figur 1. 

Säkerhetsklimat icke signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper. 

 

 

 
Figur 2. 

Säkerhetsklimat med icke signifikanta könsskillnader. 


