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Förord 
I kriminalvården arbetar personalen nära intagna och klienter, varav en del 
dömts för allvarliga våldsbrott. Bland intagna och klienter finns det många 
som är missbrukare och som har dokumenterade psykiska problem. I sa-
kens natur ligger att personalen utövar olika grader av tvång. Det gäller 
förstås i anstalt, i häkte och under transport då de intagna är frihetsberöva-
de, men även i frivårdsverksamhet. De speciella förutsättningarna innebär 
risker för att personalen ska drabbas av hot, trakasserier eller våld från de 
intagnas eller klienternas sida. Det har tidigare gjorts vissa försök att kart-
lägga hur stort detta problem är. Men utbredningen har i stora delar varit 
okänd och det har också funnits behov av mer kunskap om problemets 
närmare karaktär, till exempel om riskerna för att förekomsten av hot och 
våld kan vara systemhotande. 
 Mot denna bakgrund fick Brå år 2005 i uppdrag av regeringen att kart-
lägga omfattningen och karaktären av hot och våld mot kriminalvårdens 
personal och deras anhöriga. I uppdraget ingick att analysera vilka konse-
kvenser hot och våld kan få för de anställdas beslutsfattande och att bedö-
ma behovet av förebyggande åtgärder. Syftet är att skapa ett kunskapsun-
derlag som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet inom kriminalvår-
den när det gäller att reagera på, följa upp och förebygga hot och våld mot 
de anställda.  
 Kartläggningen har genomförts av rapportens författare. Dessa är Sven 
Granath, Andreas Gårdlund och Lotta Nilsson, samtliga utredare vid Brå, 
samt Erik Grevholm, samordningschef. Värdefulla synpunkter på rapporten 
har lämnats av professor Malin Åkerström, Lunds universitet. I arbetet med 
datainsamlingen har Kriminalvården bistått med omfattande logistiska 
insatser. Under utredningen har också många inom kriminalvården, såväl 
anställda som intagna, hjälpt till på olika sätt och inte minst delgett sina 
erfarenheter, vilket de ska ha tack för.  
 
Stockholm i oktober 2006 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör Erik Grevholm 
  Samordningschef 
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Sammanfattning 
Som ett led i åtgärderna för att förbättra säkerheten inom kriminalvården 
har regeringen uppdragit åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att kartlägga 
omfattningen och karaktären av hot och våld mot anställda inom kriminal-
vården. I uppdraget ingick även att med utgångspunkt i resultaten analysera 
vilka konsekvenser dessa händelser kan få för de anställdas yrkesutövning 
och att analysera behovet av ytterligare åtgärder för att förebygga att an-
ställda utsätts för hot och våld. Kartläggningen gäller samtliga verksam-
hetsgrenar inom kriminalvården och ska kunna ligga till grund för fortsatta 
överväganden om förbättringar av tryggheten för kriminalvårdens personal.  
 
KARTLÄGGNING MED FLERA METODER 

Flera metoder har använts för att få en bild av problemet med hot, trakas-
serier och våld. Totalt besvarade drygt 2 600 (av cirka 4 000 utvalda) av de 
totalt närmare 9 000 anställda i kriminalvårdens fyra verksamhetsgrenar 
frågor i en enkätundersökning, som ligger till grund för en stor del av resul-
taten. Det genomfördes också ett tjugotal intervjuer med anställda som 
utsatts för hot eller våld och med personer som är eller varit intagna i an-
stalt. Därutöver gjordes en genomgång av närmare 300 så kallade incident-
rapporter, som anställda i kriminalvården ska fylla i när de varit med om 
ett tillbud av något slag. Dessutom genomfördes ett tiotal studiebesök vid 
vilka intervjuer gjordes med nyckelpersoner i häkten, anstalter, transport-
tjänsten och frivården. 
 
FORSKNINGEN BETONAR FRUSTRATIONER 

I den internationella forskningen framhålls att hot och våld från intagna 
mot personalen vanligtvis inte är överlagda systemhotande handlingar för 
att skaffa sig fördelar, utan i huvudsak omedelbara reaktioner på frustra-
tioner gentemot vad de uppfattar som svårgenomträngliga och orättvisa 
beslutssystem. Riskfaktorer som lyfts fram är exempelvis hård och utpräg-
lad formell styrning av anstalter och avdelningar och ung och oerfaren per-
sonal med hög andel män. Erfarenheter från de nordiska grannländerna 
talar även de om att hot och våld tycks vara reaktioner på frustrationer, 
snarare än överlagda systemhotande handlingar. Bland åtgärdsstrategierna 
nämns vikten av ett tydligt regelverk, enhetlig tillämpning av regelverket, 
tydliga konsekvenser av felaktiga beteenden, förtroendefulla relationer mel-
lan intagna och personal och att personalen har god förmåga att på ett bra 
sätt meddela beslut och besked av olika slag. 
 

Omfattningen av hot, trakasserier och våld 
HOT VANLIGARE ÄN TRAKASSERIER OCH VÅLD 

Den bild som framträder utifrån enkätundersökningen är att cirka en fjär-
dedel (26 procent) av personalen i kriminalvården under år 2005 uppger att 
de utsattes för hot (23 procent), trakasserier (9 procent) eller våld (6 pro-
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cent) från intagna eller klienter. (Med trakasserier avses här inte retsamma 
kommentarer, utan det som uppfattas som allvarliga trakasserande gär-
ningar i syfte att väcka kvarstående obehag.) Personalen i häkte utsattes 
något mer än personalen i anstalt och i transporttjänst – och betydligt mer 
än personalen i frivården. Mest utsatta för hot är personalen i häkte, medan 
transporttjänstens personal är mest utsatta för våld. 
 Bedömningen är att enkätundersökningen torde ge en i hög grad repre-
sentativ bild av utsattheten bland hela personalen i kriminalvården under 
det studerade året. Själva nivån av utsatthet är emellertid ett resultat av hur 
utsattheten mäts. Sättet som frågorna formuleras på får exempelvis stor 
betydelse, såväl i denna som i andra undersökningar av detta slag. Den 
stora förtjänsten med att undersöka nivåerna av utsatthet under ett visst år 
är inte att fastställa den övergripande nivån, utan att det ger möjlighet att 
redovisa ingående jämförelser mellan de olika typerna av utsatthet, mellan 
verksamhetsgrenarna, mellan män och kvinnor osv. 
 
KRIMINALVÅRDARNA MEST UTSATTA 

När man enbart studerar svaren från dem som arbetat hela året och som 
har mycket direktkontakt med intagna eller klienter har en större andel ut-
satts. Sammantaget rapporterar cirka 40 procent av kriminalvårdarna i 
anstalt, häkte och transporttjänst att de drabbats i någon form. Mest utsat-
ta är kriminalvårdare i transporttjänsten, varav en femtedel drabbats av 
våld. Frivårdsinspektörerna utsätts minst för samtliga typer av händelser 
var för sig – och följaktligen även totalt sett. En annan personalkategori 
som i stor utsträckning är utsatt för hot, trakasserier eller våld är chefer och 
kriminalvårdsinspektörer i anstalt, varav 35 procent drabbats. Likaså är 
utsattheten bland sjukvårdspersonal och psykologer i anstalt förhållandevis 
stor, 22 procent. 
 En genomgång av andra svenska studier visar att det inte finns förut-
sättningar för att jämföra undersökningsresultat om kriminalvården med 
andra verksamhetsområden när det gäller arbetsrelaterade fall av hot och 
våld.  
 Både hoten och trakasserierna framförs vanligen muntligen. Våldet be-
står i typfallet av slag eller sparkar som inte lett till skador eller till skador 
som inte krävt behandling. 
 Det finns en tendens till att personal som drabbats tidigare har högre 
sannolikhet att utsättas igen. Även om sådana resultat av olika skäl måste 
tolkas försiktigt, ger de en bild av att utsattheten i någon mån är koncentre-
rad till delar av personalen som det kan finnas särskild anledning att rikta 
stöd och preventiva åtgärder till. 
 
OVANLIGT ATT UTSÄTTAS UTANFÖR TJÄNSTGÖRINGEN OCH ATT ANHÖRIGA UTSÄTTS 

Hot och framför allt våld mot personalen när de inte är i tjänst förekommer 
men framstår som ovanliga händelser. Likaså tycks det förekomma men 
vara förhållandevis ovanligt att närstående till personal utsätts för hot som 
är relaterat till arbetet i kriminalvården och än ovanligare med våld av detta 
slag. När det gäller specifikt kriminalvårdarna i häkte uppger dock i stor-
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leksordningen 5 procent av dem att hot riktats mot deras anhöriga. I dessa 
fall kan det främst handla om att hoten som framförts till de anställda även 
inkluderar deras anhöriga, och inte uttalats direkt till den anhörige. 
 

Offer, gärningsmän och risksituationer 
UNGA MÄN MEST UTSATTA 

Enkätundersökningen visar mycket tydligt att män i samtliga verksamhets-
grenar i större utsträckning än kvinnor är utsatta för hot, trakasserier och 
våld. Detta kan, enligt intervjuer med intagna, hänga samman med att män 
oftare får utföra riskfyllda arbetsmoment, att det finns en slags respekt 
gentemot kvinnor och att män uppfattas som striktare än kvinnor. Ett an-
nat resultat visar att den unga personalen i häkten, anstalter och frivården 
är mer utsatta än äldre kollegor. Det generella åldersmönstret hänger even-
tuellt samman med att intagna är mer utmanande mot ung personal. I 
transporttjänsten är det i stället de äldre som utsätts mest, vilket kan bero 
på att de oftare än yngre genomför de särskilt riskfyllda utrikestransporter-
na. De mest utpräglade riskgrupperna är män under 30 år som arbetar i 
anstalt och män under 45 år som arbetar i häkte. Minst utsatta, både i an-
stalt och i häkte, är kvinnor över 45 år. 
 
GÄRNINGSMÄNNEN MEST UNGA MÄN 

De intagna eller klienter som utsätter personalen för hot, våld och trakasse-
rier är till helt övervägande del män (92 procent). När det gäller ålder finns 
det möjlighet att göra jämförelser mellan dem som utsatt personal i anstalt 
med hela gruppen intagna i anstalt. Många av dem som utsatte personal i 
anstalt var förhållandevis unga; 36 procent av dem var i åldern 25 till 30 år, 
vilket var en överrepresentation sett till åldersgruppens andel av intagna i 
anstalt. Även de ännu yngre, de i åldern 18 till 24 år, var överrepresentera-
de. Det finns ingenting som tyder på att strafftiden har betydelse i samman-
hanget. Resultaten visar också att 12 procent av dem som utsätter persona-
len bedöms tillhöra en kriminell gruppering, exempelvis av typen mc-gäng. 
Därtill bedöms 15 procent av dem ha varit påverkade av alkohol eller nar-
kotika vid tillfället. Särskilt hög är andelen som är påverkade i frivården 
(33 procent) och dessutom är andelarna höga när det specifikt gäller våld i 
anstalt (20 procent) och häkte (21 procent). Akut psykiskt sjuka bedöms 14 
procent av dem som utsätter personalen vara när gärningarna begås – och 
här är det främst våld det handlar om. Genomgången av incidentrapporter-
na visar också att hälften eller fler av dem som förekommer i rapporterna 
sedan tidigare var kända för att utöva hot och våld. 
 
VANLIGAST PÅ SLUTNA ANSTALTER MED LÅG SÄKERHETSNIVÅ 

I fråga om hur vanligt det är att personalen utsätts för hot, trakasserier eller 
våld är det stora skillnader mellan anstalterna i materialet, med som lägst 
12 procent utsatta och som högst 58 procent. En analys av anstalternas 
storlek, könsfördelningen i personalen och om det är manliga eller kvinnli-
ga intagna, tyder inte på att sådana faktorer på något avgörande sett kan 
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kasta ljus över skillnaderna mellan anstalterna. Bland de fyra anstalter i 
materialet som har lägst andelar utsatt personal finns vitt skilda säkerhets-
klasser företrädda. När det gäller de fyra anstalter med högst andel drabba-
de är dock samtliga så kallade klass E-anstalter, vilket innebär att de har 
den lägsta säkerhetsklassen för slutna anstalter. Det förefaller alltså som om 
att risken för att utsättas för hot, trakasserier eller våld är förhöjd på an-
stalter med denna säkerhetsklass. 
 Både i anstalt och häkte inträffar hoten, trakasserierna och våldet främst 
på boendeavdelningarna. I anstalt är det också förhållandevis vanligt med 
hot på isoleringsavdelningar och med våld på stödavdelningar. I häkte sker 
en betydande del av händelserna på den plats där inskrivningen sker, vilket 
uppenbarligen är en risksituation. 
 
RISKER VID NEGATIVA BESKED 

Situationer som är särskilt kritiska i både anstalt och häkte är när de intag-
na meddelas negativa besked av något slag eller när de får tillsägelser. Det 
handlar om sådant som avslag på förfrågan om besök eller om att sluta föra 
oväsen. En risksituation i anstalt är också när personal går emellan för att 
avbryta bråk mellan intagna. En omständighet som både intagna och per-
sonal lyfter fram, är att personalen inte tillämpar regelverket helt enhetligt, 
vilket uppges skapa frustration. Det sägs också förekomma att det råder 
oklarhet om vad som egentligen gäller, vilket också kan bidra till frustra-
tion och därmed öka risken för hot, trakasserier och våld. En särskilt kritisk 
situation i transporttjänsten tycks vara utrikestransporterna av personer 
som ska utvisas eller avvisas. De konkreta situationer då flest incidenter 
inträffar tycks vara vid förflyttningar i och ur bilar, båtar, flyg osv. Hoten 
som förekommer i frivården framförs i över hälften av fallen per telefon, 
eller i annat fall företrädesvis i kontorets reception. Knappt en tredjedel av 
dem som hotats i frivården har hotats av klienter som avtjänar fängelse-
straff med fotboja. 
 

Motiv och konsekvenser 
OFTA SPONTANA FRUSTRATIONER, MEN IBLAND VILL MAN SKRÄMMA OCH VISA MAKT 

Hot och våld mot personalen tycks ofta vara spontana reaktioner som 
bottnar i frustration. Det kan sättas i samband med att många incidenter 
inträffar i laddade situationer, som vid bråk, tillsägelser och negativa be-
sked i anstalt, vid inskrivning i häkte och vid utrikestransporter. Fallen av 
hot, trakasserier och våld av detta slag tycks vanligtvis inte ingå i en strategi 
för att uppnå fördelar. Resultaten från enkätundersökningen när det gäller 
de allvarligaste incidenterna visar att det tycks vara ungefär lika vanligt att 
motivet bakom det inträffade bedöms vara tillfälliga frustrationer, som att 
den intagne eller klienten vill skrämmas eller visa makt. Även i dessa fall 
kan det ofta vara frågan om gärningar till följd av tillfälliga reaktioner, som 
inte är ett led i en genomtänkt strategi för att vinna fördelar.  
 De fall där motivet bakom de allvarligaste händelserna uppges vara att 
skrämmas eller visa makt skiljer sig en del från de frustrationsorienterade 
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fallen. Det är här något vanligare att den utsatta är kvinna, att förövaren är 
en man, att denne tillhör en kriminell gruppering och att den drabbade 
tidigare utsatts av samma gärningsman. Det är också något vanligare att 
hot bedömdes kunna sättas i verket och att det inträffade leder till en längre 
tids rädsla. Gärningar med den här typen av motivbild tycks vara mer över-
lagda handlingar för att påverka personalens hållning och agerande. Att de 
utsatta anger att motivet är att skrämmas eller visa makt är också vanligare 
vid allvarliga trakasserier än vid direkta hot eller fysiskt våld. 
 
FÅ SKADAS ALLVARLIGT 

När det gäller konsekvenserna för offren är de fysiska skadorna av våld i 
regel mindre allvarliga, även om det förekommer enstaka fall med allvarliga 
skador. Många känner dock rädsla och obehag efter framför allt hot och 
trakasserier, även om det vanligtvis handlar om kortsiktiga konsekvenser. 
Det som utmärker hoten och trakasserierna som lett till kvardröjande räds-
la är bland annat att de i större utsträckning än andra framförts från äldre 
intagna och från intagna som tillhör kriminella grupperingar. Det finns 
också en högre andel äldre och kvinnor bland dem som upplevt en längre 
tids rädsla. 
 
KONSEKVENSER FÖR YRKESUTÖVNINGEN FÖREKOMMER 

Sammantaget tyder enkätsvaren och intervjuerna på att hot, trakasserier 
och våld från intagna vanligen inte i särskilt stor utsträckning leder till någ-
ra direkta konsekvenser för offrens tjänsteutövning. När det gäller de all-
varligaste incidenterna som respondenterna utsatts för lämnar omkring en 
tredjedel svar som antyder att de efter hot eller våld har tvekat inför, eller 
helt undvikit, en arbetsuppgift eller på annat sätt påverkats i sin yrkesutöv-
ning. Sådana konsekvenser är vanligare vid allvarliga trakasserier, än vid 
direkta hot eller vid våld. Vidare framgår det att sådana konsekvenser är 
vanligare när de som utsatts uppger att motivet var att skrämma eller visa 
makt, jämfört med om motivet var allmän frustration. Även om det inte är 
vanligt, så förekommer det således att hot, våld och framför allt trakasserier 
påverkar personalens yrkesutövning, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan 
på kriminalvårdens funktion. Inte minst mot denna bakgrund framstår det 
som angeläget att alla incidenter som inträffar rapporteras till arbetsled-
ningen och bedöms på arbetsplatsen. 
  
DISTANS SKYDDAR – OCH SKAPAR RISKER 

Ett av skydden som gör att våldshoten inte korrumperar de anställda oftare 
eller mer allvarligt förefaller vara möjligheterna att vid tillräckligt allvarliga 
händelser flytta på den intagne – eller byta handläggare i frivården. En an-
nan omständighet av betydelse är antagligen distansen mellan beslutsfattar-
na och de intagna som besluten berör, vilket i sig skapar ett slags skydd mot 
angrepp. Däremot finns det tecken på att de drabbade som blir rädda an-
lägger en kyligare och mer försiktig attityd mot de intagna, vilket skulle 
kunna bidra till sämre anstaltsklimat och därmed större risk för – och säm-
re skydd mot – hot, trakasserier och våld. 
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Hanteringen av hot och våld mot personalen 
ALLT MEDDELAS INTE TILL ARBETSLEDNINGEN 

En i och för sig stor andel av alla som drabbats anger i enkäten att de med-
delat det som skett till sin arbetsledning, vilket i särskilt hög grad gäller 
våld. Brå har exempelvis inte studerat och bedömt kriminalvårdens system 
för att rikta sanktioner och andra åtgärder mot intagna och klienter som 
utsätter personal för hot och våld. Däremot har Brå samlat in och redovisat 
personalens erfarenheter av hur sådana händelser hanteras. När det gäller 
de indirekta fallen av hot – trakasserierna – anger mindre än hälften att de 
meddelat arbetsledningen. Till incidentrapporteringssystemet rapporteras av 
allt att döma en något mindre andel, jämfört med hur mycket som meddelas 
till arbetsledningen. Även här rapporteras våld i störst utsträckning och 
trakasserier i minst utsträckning. Dessutom är det uppenbarligen bara en 
mycket liten andel av alla händelser som anmäls till polisen, även om en 
inte helt obetydlig del av våldet polisanmäls. Uppenbarligen är det således 
långt ifrån alla incidenter – särskilt när det gäller hot och än mer så när det 
gäller trakasserier – som rapporteras till systemet för incidentrapportering. 
Detta system är till för att på ett övergripande plan fånga upp och göra det 
möjligt att följa förekomsten av hot, trakasserier och våld mot personalen. 
 
ÅTGÄRDER VIDTAS, MEN INTE ALLTID 

Den bild som kartläggningen ger är att det i betydande utsträckning vidtas 
konkreta åtgärder på arbetsplatsen när personal utsatts för hot, trakasserier 
eller våld och att arbetsledningen informerats om vad som hänt. Vanligast 
är det med åtgärder efter våld och de vanligaste åtgärderna är att den drab-
bade får stödsamtal av typen debriefing eller att den intagne omplaceras, 
eller i fallet frivården att klienter får en annan handläggare. Å andra sidan 
är ett resultat att det i många fall inte vidtas någon konkret åtgärd till följd 
av meddelade fall av hot, trakasserier och våld. De typiska fallen av hot och 
våld bedömdes dock som förhållandevis lindriga och inte särskilt skräm-
mande av dem som utsatts. Dessutom är ett resultat att många fall tycks 
bottna i tillfälliga frustrationer. Noterbart är dock att fallen av trakasserier, 
som oftare än andra händelser uppges skapa obehag, mindre ofta meddelas 
till arbetsledning och resulterar i konkreta åtgärder, i alla fall i anstalt. 
 

Brå:s bedömning 
Tyngdpunkten i denna kartläggning ligger, i enlighet med uppdraget från 
regeringen, på att skapa en bild av omfattningen och karaktären av hot och 
våld mot personalen i kriminalvården. Kartläggningen ger framför allt en 
problembeskrivning, som kan bilda utgångspunkt i det kommande arbetet 
på området. I bedömningen av vilka ytterligare förebyggande och motver-
kande åtgärder som kan behöva vidtas har inte minst kriminalvården möj-
ligheter att avgöra vilka metoder som kan behöva aktiveras. Härvidlag 
lämnar inte Brå några förslag. Det Brå bidrar med är att lyfta fram några 
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problem- och åtgärdsområden där det utifrån kartläggningen framstår som 
angeläget att åstadkomma förbättringar.  
 
INSKRIVNING AV INTAGNA 

Framför allt i häkte sker en stor del av incidenterna vid inskrivningen, vilket 
således är ett kritiskt moment. Av denna kartläggning framgår exempelvis 
att ungefär en fjärdedel av personalen i häkte som utsatts för hot utsätts 
just under detta moment. Därför finns det anledning att ägna särskilt intres-
se åt just detta kritiska moment i det löpande arbetet i kriminalvården och i 
arbetet med att utveckla preventiva åtgärder.  
 
UTRIKESTRANSPORTER 

Av alla transporter som transporttjänsten utför gäller mindre än var tionde 
utrikestransport. Kartläggningen visar dock att över hälften av alla fall av 
hot och våld mot personalen i transporttjänsten inträffar under dessa mind-
re vanliga transporter av personer som ska utvisas eller avvisas. Utrikes-
transporter är således en risksituation som behöver uppmärksammas i arbe-
tet för att motverka och hantera hot och våld mot transporttjänstens perso-
nal. 
 
PLACERING AV INTAGNA I ÅLDERN 25 TILL 30 ÅR 

Ett resultat från denna kartläggning, som också överensstämmer med erfa-
renheter från internationell forskning, är att förhållandevis unga intagna i 
åldern 25 till 30 år i något större utsträckning än andra grupper ligger bak-
om hot och våld mot personal. Därför kan det vara motiverat att beakta 
möjligheterna att undvika att allt för många i den aktuella ålderskategorin 
placeras tillsammans på avdelningar och enheter. Till saken hör förstås att 
de senare årens situation med full- och överbeläggningar minskar möjlighe-
terna att laborera med placeringar på detta sätt. 
 
KUNSKAP OM KRIMINELLA GRUPPERINGAR OCH AVVIKANDE BETEENDE 

I inte obetydlig utsträckning är de intagna och klienter som utsätter perso-
nal för hot och våld med i kriminella grupperingar, psykiskt sjuka eller 
störda eller påverkade av alkohol eller droger. Såväl tidigare forskning som 
resultat från denna kartläggning visar också att personer med på detta sätt 
avvikande tillhörighet eller beteende också uppfattas som särskilt skräm-
mande av personalen. Mot denna bakgrund framstår det som väsentligt att 
personalen har god kunskap om sådana grupper av personer och vad som 
kan förväntas av dem. Dessutom är det förstås viktigt att arbetet med att 
motverka de kriminella grupperingarna och att förhindra missbruk får re-
sultat, även om det av allt att döma är en särskilt svår uppgift att förhindra 
missbruk bland frivårdens klienter. 
 
UNG MANLIG PERSONAL 

Resultaten från kartläggningen visar att förhållandevis unga män i störst 
utsträckning utsätts för hot, våld och trakasserier. Till orsakerna kan höra 
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att unga intagna vill markera sin prestige mot de unga männen i personalen, 
men också att unga män i högre grad än annan personal utför arbetsuppgif-
ter som kan utlösa hot och våld från intagna och klienter. Oavsett de när-
mare orsakerna kan det finnas anledning att överväga behovet av insatser 
särskilt för denna grupp anställda eller i vart fall att de åtgärder som vidtas 
är anpassade så att de verkligen når och har betydelse för denna grupp. 
 
SLUTNA ANSTALTER MED LÅG SÄKERHETSNIVÅ 

De fyra av sammanlagt 19 anstalter som ingick i enkätundersökningen, där 
högst andel personal utsatts för hot, trakasserier och våld, är alla så kallade 
klass E-anstalter. Det är alltså frågan om slutna anstalter med den i sam-
manhanget lägsta säkerhetsnivån. Detta resultat kan ge anledning att sär-
skilt uppmärksamma förhållandena på klass E-anstalterna och där se över 
behoven och möjligheterna till åtgärder. 
 
ALLVARLIGA TRAKASSERIER 

Allvarliga trakasserier är visserligen mindre vanliga än hot, men minst lika 
vanligt förekommande som våld. Även av andra skäl finns det anledning att 
vara särskilt uppmärksam på just denna form av utsatthet. Allvarliga tra-
kasserier leder i vissa fall till kvarstående obehag och rädsla hos de drabba-
de. Trakasserierna tycks inte sällan vara övervägda gärningar som kan på-
verka de utsattas framtida tjänsteutövning och är den av de tre typerna av 
utsatthet som i minst uträckning meddelas till arbetsledare, rapporteras på 
incidentrapport och anmäls till polisen. Och i alla fall i anstalt resulterar 
trakasserier mer sällan än annan utsatthet i att det vidtas konkreta åtgärder, 
exempelvis stödsamtal för den drabbade eller att den intagne omplaceras. 
 
ENHETLIG TILLÄMPNING AV REGLER 

I tidigare forskning om hot och våld mot personal i kriminalvården har det 
lyfts fram att en källa till hot och våld mot personal är intagnas frustration 
över en för dem svårbegriplig beslutsapparat, där besluten upplevs som 
orättvisa och svåra att förutse. I denna kartläggning nämner såväl intervju-
ade intagna som anställda att otydlig och inkonsekvent tillämpning av re-
gelverket bidrar till frustration, som i sin tur kan bidra till att hot och våld 
inträffar. Enhetlighet i tillämpningen av de regelsystem som finns framstår 
som en viktigt pusselbit i ansträngningarna för att motverka hot och våld 
mot personalen, liksom att både personal och intagna har tillgång till in-
formation om vilka regler som faktiskt gäller. 
 
MEDDELA NEGATIVA BESKED OCH GE TILLSÄGELSER 

Såväl tidigare forskning som resultaten i denna kartläggning identifierar att 
de enskilt vanligaste situationerna då det förekommer hot eller våld är då 
personal meddelar negativa besked eller ger tillsägelser till intagna eller 
klienter. De negativa beskeden handlar om sådant som mediciner, permis-
sioner, besök och telefonrestriktioner. Tillsägelserna handlar om sådant 
som att en intagen ska sluta föra oväsen eller att han inte får röka. Det 



 

 14 

faktum att en så stor del av fallen av hot och våld inträffar i sådana situa-
tioner indikerar att det finns ett betydande utrymme för förbättringar när 
det gäller förmågan att lämna besked på ett sätt som minskar risken för hot 
och våld. Om arbetet med att införa ett nytt förmånssystem i kriminalvår-
den fortskrider, kan förmågan att på ett bra sätt ge besked komma att bli 
än viktigare.  
 
GOD KONTAKT OCH KOMMUNIKATION 

I den internationella forskningen om hot och våld i kriminalvård betonas 
betydelsen av god kontakt och kommunikation mellan personal och intagna 
eller klienter. Även i denna kartläggning framkommer erfarenheter som 
innebär att sättet att kommunicera kan ha betydelse för om en kontakt ska 
utvecklas till en hot- eller våldssituation. Det finns därför anledning att slå 
vakt om och ytterligare utveckla arbetet för att åstadkomma förtroendefull 
kontakt och god kommunikation mellan å ena sidan personal och å den 
andra sidan intagna och klienter.  
 
MEDDELA ARBETSLEDNING 

Ett resultat i denna kartläggning visar att inte alla fall av hot, trakasserier 
och våld rapporteras vidare. När det gäller till exempel våld meddelas i och 
för sig tre av fyra händelser till arbetsledningen. Men det är inte bra att en 
fjärdedel av händelserna inte kommer till arbetsledningens kännedom. Det 
finns goda skäl som talar för att i princip alla fall av hot, trakasserier och 
våld bör komma till arbetsledningens och därmed arbetsgivarens känne-
dom. På detta sätt flyttas bedömningen av det inträffade från den enskilde 
som drabbats till arbetsledningen. Det här kan vara viktigt för att undvika 
att delar av personalen vänjer sig vid att utsättas för påtryckningar och 
därmed riskerar att påverkas i sin yrkesutövning. På detta sätt kan det ock-
så framkomma mer information om situationen på verksamhetsställena, 
vilket kan vara väsentligt för såväl säkerhetsarbetet, som klient- och perso-
nalarbetet.  
 
INCIDENTRAPPORTERING 

I dagsläget är det bara en mindre del av alla händelser som registreras i det 
viktigaste systemet som på ett övergripande plan fångar upp och följer per-
sonalens utsatthet, nämligen incidentrapporteringen. För närvarande testas 
en IT-baserad variant av incidentrapporter, som syftar till att förbättra 
systemets funktion. Den här typen av utveckling av systemet framstår som 
helt nödvändig och förhoppningsvis kan den bidra till substantiella förbätt-
ringar. Det behöver också vidtas åtgärder för att öka personalens känne-
dom om systemet för incidentrapportering och betydelsen av att incidenter 
verkligen rapporteras. Det är också önskvärt att fler uppgifter än idag sam-
las in på ett systematiskt sätt. 
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ÅTGÄRDER FÖR UTSATT PERSONAL 

Av kartläggningen att döma är det i dagsläget förhållandevis vanligt att en 
incident som meddelats arbetsledningen leder till konkreta åtgärder på ar-
betsplatsen, framför allt stödsamtal av typen debriefing och att den intagne 
omplaceras. Det är dock långt ifrån ovanligt att det inte vidtas konkreta 
åtgärder. Även om många händelser uppfattas som mindre allvarliga och 
inte leder till rädsla eller skada framstår det som viktigt att även sådana 
incidenter värderas noggrant, för att på detta sätt utesluta att det finns be-
hov av åtgärder som inte tillgodoses.  
 
ÅTGÄRDER MOT UPPREPAD UTSATTHET FÖR HOT, TRAKASSERIER OCH VÅLD 

Ett resultat från kartläggningen är att det tycks finnas en förhöjd risk att 
drabbas bland dem som redan tidigare utsatts. Detta innebär att åtgärder 
för drabbad personal inte enbart behöver vara ett sätt att hantera det som 
skett, utan även kan vara ett tillfälle att förebygga framtida utsatthet för 
personer som löper förhöjd framtida risk att utsättas för hot, trakasserier 
och våld.  
 
UTBILDNING 

Problemområdet hot och våld lyfts fram och får en relativt tydlig plats i den 
generella kriminalvårdsutbildningen för nyanställd personal. Det stora fler-
talet av de anställda som genomgår grundutbildningen tycks i dagsläget få 
del av relativt fylliga utbildningsinslag som har betydelse för möjligheterna 
att förebygga och hantera hot och våld från intagna och klienter. Men det 
behövs också mer av återkommande kurser som bygger vidare på det som 
lärs ut och som det tränas på under grundutbildningen när det gäller för-
mågan att hantera hot och våld, till exempel förhållningssätt, samtalstekni-
ker och självskydd. Mot bakgrund av resultatet i denna kartläggning kan 
det finnas anledning att skräddarsy fortbildningar med träning i sådana 
moment som är avgörande för risken att personalen utsätts för hot eller 
våld: exempelvis när personal meddelar negativa besked av olika slag, in-
griper i bråk mellan intagna, genomför inskrivning i häkte och utför utri-
kestransport. 
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Inledning 
Stora delar av personalen i kriminalvården, såväl inom anstalt och häkte 
som inom frivård och transporttjänst, har nära och daglig kontakt med de 
intagna eller klienterna. I häkten och anstalter är de intagna frihetsberövade 
och även i frivården utövas en viss grad av tvång gentemot klienterna. Kra-
ven på verksamheten och personalen är till stora delar motstridiga. Å ena 
sidan ska personalen hjälpa och återanpassa intagna och klienter, å andra 
sidan ska personalen utöva kontroll, se till att beslut verkställs och frihets-
beröva intagna på ett säkert sätt. Många av de intagna är dömda för grova 
brott och en stor andel av dem är narkotikamissbrukare eller har psykiska 
problem. De problem och konflikter som kan uppstå – och uppstår – i den-
na miljö är många. Med tanke på verksamhetens natur är förekomsten av 
hot och våld mot personalen inte förvånande, men lika fullt oacceptabel. En 
rimlig utgångspunkt är att det inte helt går att undvika att personal drab-
bas, men att det för såväl verksamheten, personalen som de intagna är vik-
tigt att minimera förekomsten av hot, trakasserier och våld och att agera 
när incidenter skett.  
 De senaste åren har mycket gjorts för att förbättra säkerheten vid anstal-
ter och häkten. Underrättelsearbetet har förstärkts genom inrättandet av ett 
centralt register över intagna som kan antas utgöra särskilda säkerhetsris-
ker. Ny lagstiftning år 2004 gav kriminalvården rätt att störa ut kommuni-
kation med mobiltelefon och skapade förutsättningar för utökade och för-
stärkta inpasseringskontroller. Dessutom genomfördes ytterligare föränd-
ringar i säkerhetsrutinerna efter uppmärksammade rymningar sommaren 
2004. Som ett led i åtgärderna för att förbättra säkerheten inom kriminal-
vården har regeringen uppdragit åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att kart-
lägga omfattningen och karaktären av hot och våld mot anställda inom 
kriminalvården. 
 

Syfte, frågeställningar och definitioner 
Syftet med föreliggande rapport är att, i enlighet med uppdraget från reger-
ingen (se bilaga 1), kartlägga omfattningen av och karaktären på hot och 
våld mot anställda inom kriminalvården. Syftet är vidare att med utgångs-
punkt i resultaten analysera vilka eventuella konsekvenser dessa händelser 
kan få för de anställdas yrkesutövning och att analysera behovet av ytterli-
gare åtgärder för att förebygga att anställda utsätts för hot, trakasserier och 

våld. Kartläggningen gäller samtliga verksamhetsgrenar. På en övergripande 
nivå handlar det om fyra olika typer av frågeställningar som ska belysas: 
 

• I hur stor utsträckning utsätts personalen för hot, allvarliga trakas-
serier eller våld av intagna eller klienter? 

• Finns några särskilda risksituationer utifrån personalgrupp, grup-
per av intagna eller klienter, typ av verksamhetsställe eller arbets-
moment? 
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• Vilka är motiven bakom händelserna och vad får de för konsekven-
ser för personalen och kriminalvården? 

• På vilka områden finns det behov av ytterligare åtgärder? 
 
I rapportens olika delar har dessa frågeställningar delats upp i mer specifika 
delfrågor. När det gäller omfattningen av hot och våld studeras det bland 
annat om det finns några skillnader utifrån de anställdas kön, ålder och 
tjänstgöringstid, för att blott nämna ett exempel. 
 I denna kartläggning definieras hot respektive våld på följande sätt. Med 
hot avses för det första hot i straffrättslig mening. Hoten kan förmedlas 
antingen muntligt eller på andra sätt och omfattar såväl hot mot responden-
ten som mot dennes anhöriga samt hot om skadegörelse av egendom. Den-
na typ av hot benämns härefter just hot. Med hot kan dock också avses 
trakasserier av typen allvarligt trakasserande gärningar som tydligt syftar 
till att väcka ett kvarstående obehag. Detta är handlingar som inte behöver 
vara direkt straffbara hot om våld, utan snarare förtäckta hot, exempelvis 
om en intagen anspelar på den anställdes privata förhållanden på ett obe-
hagligt sätt. Dessa handlingar benämns härefter trakasserier. Det handlar 
dock inte om trakasserier i en vidare mening som retfulla men inte hotfullt 
uppfattade kommentarer, även om termen trakasserier fortsättningsvis an-
vänds. Våld slutligen definieras som fysiskt våld med avsikt att skada.  
 

Datamaterial och tillvägagångssätt  
För att få kunskap om hot och våld mot kriminalvårdens personal och dess 
motiv och konsekvenser används följande datakällor och metoder.  
 För det första har en omfattande enkätundersökning genomförts. Under-
sökningen riktades till anställda inom var och en av de olika verksamhets-
grenarna inom kriminalvården, med syfte att få en uppfattning om såväl 
omfattningen av som karaktären på hot, trakasserier och våld mot perso-
nal. Enkätfrågorna avser främst händelser som inträffade under år 2005. 
Urvalet består av samtliga anställda, oberoende av tjänstgöringsgrad och 
anställningsform, vid en tredjedel av landets anstalter, häkten och frivårds-
kontor samt vid samtliga transporttjänstkontor. Totalt sett handlar det om 
4 023 personer (fördelade på 19 anstalter, 11 häkten, 15 frivårdskontor och 
på samtliga 24 transporttjänstenheter) som fått enkäten skickad till sig och 
ombetts att svara anonymt. För att validera svaren skickades enkäten också 
till personalen vid ytterligare en större anstalt och ett större häkte. Detta 
”extraurval”, som består av 274 svarande (se bilaga 3), används dock i 
mycket begränsad omfattning. 
 Två tredjedelar av personalen i grundurvalet besvarade och skickade 
tillbaka enkäten. Bortfallet fördelar sig tämligen jämnt utifrån kön, typ av 
verksamhetsställe och omfattningen av tjänstgöringen under år 2005. En 
grupp som sticker ut i sammanhanget är anställda som tjänstgjort mindre 
än en månad under år 2005, varav endast omkring 20 procent svarade. 
Detta talar för att enkätresultaten generellt sett är mer representativa för de 
anställda som arbetar mycket än för dem som arbetar i liten omfattning. 
Den samlade bedömningen är dock att resultaten i hög grad ger en repre-
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sentativ bild av personalens erfarenheter. Viktigt i sammanhanget är också 
att många av analyserna görs uppdelat på faktorer som kön, ålder och 
tjänstgöringstid. Enkäten i sin helhet redovisas i bilaga 2. Urvalsprinciperna 
och svarsfrekvensen redovisas närmare i bilaga 3.  
 För det andra har ett antal intervjuer genomförts, dels med anställda 
som varit utsatta för hot eller våld, dels med personer som är eller har varit 
intagna på kriminalvårdsanstalt. De anställda som utsatts, totalt sju män 
och tre kvinnor, har nåtts via en förfrågan i enkäten och har själva hört av 
sig till Brå för en intervju. Flertalet av dessa intervjuer har skett per telefon. 
Det tiotal intagna och före detta intagna som intervjuats valdes ut med sikte 
på en representativ spridning när det gäller typ av anstalt. Merparten av 
intervjuerna genomfördes inne i anstalt.   
 Både intervjuerna med anställda och med intagna har haft formen av så 
kallade samtalsintervjuer (se exempelvis Burcar, 2005), där informanterna 
har fått tala relativt fritt kring en specifik händelse eller kring ett antal te-
man och övergripande frågor, med improviserade följdfrågor. Ambitionen 
var att få en djupare kunskap om motiv till och konsekvenser av hot, tra-
kasserier och våld mot personal. Personalen har fått ge ingående beskriv-
ningar av hur de upplevde den incident de varit utsatta för, vad de bedömde 
låg bakom den och vad som skedde efteråt. De intagna har fått berätta om 
motivationen och attityden bakom angrepp på personal de själva varit del-
aktiga i, eller sett andra vara delaktiga i, och ge sin bild av varför angrep-
pen inträffade och vad de fick för konsekvenser.  
     För det tredje har incidentrapporter angående hot eller våld som in-
kommit till Kriminalvårdsstyrelsen år 2005 gåtts igenom. Incidentrappor-
terna är en blankett som anställda i kriminalvården ska fylla i när de varit 
med om ett tillbud av något slag. Det kan handla om hot eller våld från 
någon intagen, eller om olyckstillbud. År 2005 inkom totalt drygt 350 en-
skilda rapporter som avsåg hot eller våld från intagna eller klienter, varav 
drygt 80 procent har analyserats. Från incidentrapporterna har uppgifter 
sammanställts om bland annat var incidenten inträffat, i vilken situation 
etc. Ett syfte med genomgången av incidentrapporterna är att få ett kom-
plement till uppgifterna i enkätundersökningen. Andra syften är att avgöra 
hur väl systemet fångar upp händelser och bedöma behovet av utveckling 
av systemet med incidentrapportering. 
 Vid sidan av de ovan nämna källorna har det också genomförts närmare 
ett tiotal studiebesök med intervjuer med nyckelpersoner på anstalter, häk-
ten, transporttjänsten och frivårdskontor. Främst är det säkerhetschefer och 
chefer för verksamhetsställen (exempelvis anstaltschefer) som besökts och 
intervjuats vid dessa tillfällen. I övrigt är ett viktigt inslag i kartläggningen 
att såväl svensk som utländsk vetenskaplig litteratur på området har gåtts 
igenom.  
 

Kriminalvårdens verksamhetsgrenar 
Totalt sett arbetar närmare 9 000 personer inom kriminalvården. Typen av 
arbete kan se mycket olika ut och de fyra huvudgrenarna av kriminalvår-
dens verksamhet skiljer sig i många avseenden från varandra.  
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 Anstaltsverksamheten är den största grenen, sett till personal och bud-
get. Över hälften av alla anställda inom kriminalvården arbetar i anstalt i 
någon form. På Sveriges drygt 50 anstalter fanns totalt år 2005 omkring 
4 500 platser för personer dömda till fängelse. Säkerhetsklassningen, storle-
ken och den genomsnittliga strafftiden för de intagna skiljer sig kraftigt åt 
mellan olika anstalter. Så kallade slutna anstalter med plats för mellan 50 
och 100 intagna är dock vanligast. 
 Den näst största verksamhetsgrenen är häkte, där en dryg tredjedel av 
alla anställda inom kriminalvården arbetar. År 2005 fanns ett 30-tal häkten 
i landet, med totalt omkring 1 700 platser. Merparten av dem som intagits i 
häkte är personer som häktats eller anhållits på grund av misstanke om 
brott. I häkte sitter också personer som ska avvisas från landet, som 
tvångsomhändertagits på grund av missbruk eller psykisk sjukdom och som 
väntar på institutionsplacering, samt personer som väntar på fängelsepla-
cering efter att ha dömts eller efter rymning. Graden av restriktioner för de 
intagna i häkte och hur lång tid de tillbringar i häkte varierar betydligt. 
Vissa befinner sig bara någon vecka i häkte, medan andra är där flera må-
nader.  
 Inom transporttjänsten arbetade år 2005 cirka 300 anställda. Transport-
tjänsten svarar för att genomföra merparten av de transporter av frihetsbe-
rövade personer som kriminalvårdens verksamhet kräver. Den genomför 
också transporter på uppdrag av andra myndigheter, bland annat avvis-
ningar till andra länder på uppdrag av Migrationsverket. Det handlar om 
alltifrån att med bil köra en intagen från en anstalt till annan, till att med 
flyg följa med en utvisad person till en annan kontinent. Den stora merpar-
ten av transporterna sker dock inrikes med bil. 
 En mindre verksamhetsgren sett till antalet anställda är frivården. Om-
kring en åttondel av de anställda i kriminalvården arbetade år 2005 i denna 
gren. Antalet klienter som hanteras av och står i kontakt med frivården är 
dock stort, i genomsnitt över 12 000, varav mer än hälften är dömda till 
skyddstillsyn. Frivårdens verksamhet skiljer sig från anstalterna och häkte-
na på så sätt att verksamheten inte bedrivs i låsta institutioner och vanligt-
vis inte innebär något frihetsberövande. I stället handlar det bland annat 
om att hitta och genomföra lämpliga behandlingsåtgärder, genomföra per-
sonutredningar, samt om att övervaka att klienterna följer de restriktioner 
och åtaganden som följer med de påföljder frivården ansvarar för, exempel-
vis samhällstjänst, kontraktsvård och verkställighet av fängelse genom in-
tensivövervakning med elektronisk kontroll.  
 Även om verksamheterna ser mycket olika ut innehåller de alla moment 
av att utöva tvång och makt. Personalen i anstalt och på häkte ser framför 
allt till att de intagna inte lämnar en viss fysisk plats, medan frivårdsinspek-
törerna har ansvar att rapportera till övervakningsnämnder och liknande 
om någon klient missköter sig, vilket i vissa fall kan leda till att klienten blir 
frihetsberövad.  
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Internationella erfarenheter 
I den internationella vetenskapliga litteraturen finns bland annat två större 
forskningsrapporter som särskilt tar upp fenomenet våld mellan intagna 
och personal. Silberman (1995) undersöker i A World of Violence: Correc-
tions in America fängelsekulturen och våldet på amerikanska anstalter, med 
syfte att förstå vilka mekanismer som skapar aggressiva intagna och våld 
mot personal och andra intagna. Efter en längre tids observationer och ett 
stort antal intervjuer finner Silberman att våldet oftast utgår från intagnas 
behov av att upprätthålla en hård, ”värdig” attityd gentemot varandra. 
Han finner däremot inte att våldet utgår från rationella motiv, som att till-
skansa sig fördelar. Våldet, mot personalen liksom mot andra intagna, är 
enligt Silberman en del av ett slags kodex och signalsystem mellan de intag-
na, som på detta sätt styrker sin identitet och integritet.  
 Silberman menar att denna destruktiva fängelsekultur i sin tur har upp-
stått som en följd av långa strafftider, alltför många intagna som ”vuxit 
upp” på institution och avsaknad av system som tydligt belönar de intagna 
för gott uppförande. Detta gör att den intagne som ställer upp på anstalts-
ledningens idéer betraktas som en svikare. Silberman menar också att vålds-
kulturen beror på att anstaltsledningarna i USA på många håll internt förlo-
rat kontrollen över anstalterna; att personalstyrkan är för liten, för osynlig 
och har för lite inflytande i de intagnas vardag. Han beskriver det som att 
ett maktvakuum har uppstått vid omorganisationer av fängelseväsendet.  
 Den andra större forskningsrapporten som behandlar våld inne på fäng-
elser är Worthleys Situational Prison Controll: Crime Prevention in Correc-
tional Institutions (2002) som också avser förhållanden i amerikanska an-
stalter. Worthley delar in möjligheterna att förebygga våld och störningar 
på fängelser i två steg. För det första gäller det att identifiera och påverka 
de situationella faktorer som långsiktigt bygger upp en motivation till våld 
och trakasserande beteende hos de intagna. För det andra gäller det att 
påverka och förhindra de situationer som erbjuder själva tillfället till våld. 
Worthley går igenom ett stort antal tidigare empiriska undersökningar om 
våld och brott på fängelser för att på så sätt testa vilka av ett stort antal 
möjliga faktorer inom respektive kategori av situationell brottsprevention 
som har effekt.   
  I korthet finner Worthley att de omständigheter som starkast tycks öka 
nivåerna av hot och våld mot personalen är följande: 
 

• Hög fysisk säkerhet och hård och utpräglat formell styrning av av-
delningar och anstalter (med bland annat låg grad av personlig 
kontakt mellan personal och intagna). 

• Ung, oerfaren personal med en hög andel män. 
• Fångpopulationer där merparten av de intagna är unga med relativt 

korta straff. 
 

Worthley tolkar dessa fynd som att ett hårt tryck på de intagna, i form av 
liten och svårförutsedd påverkbarhet över sin tillvaro och förnedrande pro-
cedurer, bygger upp en motivation hos de intagna att ”ge igen”. Kombine-
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ras detta med distanserade relationer med personalen och få tydliga nackde-
lar med ett stökigt beteende, ökar antalet våldsattacker på personalen. Till 
stöd för denna tolkning lyfter Worthley fram att flertalet amerikanska un-
dersökningar visat att merparten av hoten och våldet är expressivt motive-
rade och inträffar tämligen slumpmässigt utifrån en allmän frustration. 
Worthley påpekar dock att den byråkrati och förnedrande auktoritet gent-
emot de intagna som skapar frustration och motivation till expressivt våld, 
samtidigt kan förebygga och försvåra de instrumentellt motiverade våldsat-
tackerna. Tidskrävande och från de intagnas horisont krångliga ansök-
ningsprocesser vid exempelvis permissionsärenden, kan ju förhindra att 
besluten i dessa ärenden påverkas av att en enskild anställd är rädd för den 
intagne.  
 

Kunskap från de nordiska grannländerna 
I den norska, danska och finska kriminalvården finns liknande incidentrap-
porteringssystem som i Sverige. Med utgångspunkt i incidentrapporter 
genomfördes i Norge år 2004 en särskild kartläggning av hot och våld mot 
kriminalvårdsanställda (Hammerlin och Strand, 2005). Antalet incidenter 
av direkt fysiskt våld mot anställda i den norska kriminalvården visade sig 
ha minskat något de två föregående åren. Denna nedgång tillskrivs till viss 
del en bättre miljö både för anställda och intagna. I stället var det hot och 
trakasserier som dominerade bilden. Oftast var det manliga, erfarna vårda-
re i åldern 30–39 år som utsattes för våld i någon form. Våldet eller hoten 
uppstod vanligen i friktionsfyllda situationer, som vid visitationer eller 
andra tvångsåtgärder, eller vid meddelanden om avslag på exempelvis per-
missionsansökningar. Ett återkommande ord vid de utsattas beskrivning av 
de intagnas motiv var ”frustration”.  
 I den norska rapporten analyseras våldet mot personalen ur perspektivet 
av den så kallade rutinaktivitetsteorin. En stor del av våldet ses som motive-
rat av att de intagna får sin självbild och integritet hotad genom själva in-
låsnings- och fängelsesituationen. Samtidigt menar rapportförfattarna att 
våldsutbrotten ändå sker utifrån ett val. Rapportens förslag till åtgärder 
mot våldet går därför ut på att göra detta alternativ mindre attraktivt. Dels 
ska möjligheten till vinster minimeras (genom exempelvis sanktioner vid 
våldsbeteende), dels ska det vara svårare att socialt och psykologiskt bort-
förklara våldsanvändningen (genom exempelvis bättre relationer mellan 
intagna och personal).   
 Den danska kriminalvården gör i sin årsberättelse en kortare samman-
ställning av vad incidentrapporterna visar (Kriminalforsorgen, 2006). Enligt 
sammanställningen skedde mellan år 2004 och år 2005 en viss minskning i 
antal inrapporterade händelser. Främst gällde minskningen hotelser, som 
svarar för drygt två tredjedelar av alla incidenter. I samband med detta 
redovisas ett antal åtgärder som de senaste åren genomförts för att minska 
problemen. Bland annat har registreringen av incidenter förbättrats och 
sanktionerna för intagna som beter sig våldsamt eller hotfullt har skärpts. 
Personalen har också tränats i att på ett bättre sätt meddela avslag och 
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andra negativa besked till intagna. Ytterligare en åtgärd som nämns är am-
bitionen att rekrytera fler vårdare med utomnordisk bakgrund.  
 I Finland tillsatte statsförvaltningen år 1999 en särskild arbetsgrupp med 
uppdrag att kartlägga och utarbeta förslag till åtgärder mot våld från intag-
na i fängelse. Problemet hade tidigare också studerats av enskilda forskare 
(se exempelvis Alatalo, 1998). Arbetsgruppen identifierade ett antal viktiga 
men påverkbara omständigheter för uppkomsten av hot och våld mot per-
sonalen. Fram lyftes bland annat enhetlighet i verksamheten (det vill säga 
att olika anställda och enheter följer samma regler och riktlinjer i arbetet 
med de intagna), bra kommunikation med de intagna samt förnuftiga, legi-
timt uppfattade vardagsaktiviteter (Alatalo, 2003). I tidigare finsk forskning 
har också ett antal karakteristika drag för hot och våld mot personal i an-
stalt beskrivits. Gärningsmännen vid incidenterna konstateras ofta vara 
yngre än genomsnittet bland intagna, men ha längre strafftid. Vidare be-
skrivs attackerna vanligen sakna rationella motiv i traditionell mening (så-
som genomtänkta aktioner för att hämnas eller påverka). I stället framhålls 
att det oftast handlar om mer eller mindre omedelbara reaktioner på tillsä-
gelser, negativa beslut eller visitationer, där den intagne inte vill tappa an-
siktet inför andra intagna som bevittnat situationen eller få ”…känslan av 
att han själv bestämmer vad han gör, en liten bit autonomi”. (Alatalo, 
1998, s. 208).  
 

Erfarenheterna i sammanfattning 
Förekomsten av hot och våld mot kriminalvårdspersonal är alltså något 
som uppmärksammats i andra länder och i den internationella forskningen. 
I såväl de anglosaxiska som i de nordiska länderna beskrivs att det domine-
rande motivet bakom våldet och hoten är en frustration som de intagna 
upplever. Frustrationen bedöms bottna i det som från de intagnas sida upp-
levs som en hård fängelsebyråkrati och en förnedring av att över huvud 
taget vara intagen i kriminalvård. Erfarenheterna pekar på att ansträng-
ningar för bättre kommunikation och mer personliga kontakter mellan 
intagna och personal, i kombination med tydligare och bättre belöningssy-
stem för intagna som sköter sig, kan vara en fruktbar väg att förebygga hot 
och våld. Det framhålls också att regelsystemet behöver vara tydligt och 
tillämpas så enhetligt som möjligt. Därtill anges det vara viktigt att undvika 
att en alltför hög andel unga intagna samlas på samma anstalt.  
  I föreliggande kartläggning är det angeläget att använda de internatio-
nella erfarenheterna både för att jämföra strukturen på hoten och våldet 
och för att identifiera problem- och åtgärdsområden. Är exempelvis frustra-
tion även i Sverige det dominerande motivet för angrepp på personalen? 
Och är det lämpligt att försöka förebygga incidenter genom att undvika 
koncentrationer av unga intagna? 
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Omfattning och typ av hot,  
trakasserier och våld 
I detta kapitel redovisas resultat om omfattningen av hot, trakasserier och 
våld och något om dess karaktär. Inledningsvis redovisas omfattningen 
totalt för hela kriminalvården och separat för verksamhetsgrenarna. Detta 
följs av jämförelser mellan verksamhetsgrenarna, en särredovisning om 
personal som har mycket kontakt med intagna och klienter samt jämförel-
ser mellan kriminalvården och helt andra verksamheter. Därefter redogörs 
för tendenser till upprepad utsatthet. Avslutningsvis presenteras resultaten 
om omfattningen av hot och våld mot personal när de inte är i tjänst och 
hot och våld mot personalens närstående. Redovisningen är huvudsakligen 
deskriptiv och därtill detaljerad, i syfte att ge kriminalvården ett underlag 
för att kunna göra egna bedömningar. Observera att vissa redovisningar 
baseras på samtliga respondenter och andra på dem som arbetat hela år 
2005. Detta gäller även i de följande resultatavsnitten.  
 

I vilken omfattning utsätts personal för hot, 
trakasserier eller våld av intagna eller klienter?  
EN FJÄRDEDEL HAR UTSATTS 

I tabell 1 redovisas den rapporterade andelen utsatt personal totalt och 
separat för samtliga verksamhetsgrenar, se även tabell 1 i bilaga 4. Av samt-
liga 2 647 respondenter från alla fyra verksamhetsgrenar svarade 23 pro-
cent att de hade utsatts för hot, 9 procent att de utsatts för trakasserier och 
6 procent att de utsatts för våld under år 2005. Totalt var det 26 procent av 
respondenterna som rapporterade att de utsatts för hot, trakasserier eller 
våld under året. Av samtliga respondenter var det 5 procent som hade ut-
satts för både hot och våld under året och 2 procent som hade utsatts för 
samtliga tre typer av händelser. Av dem som utsattes för hot, våld eller 
trakasserier under året är det enskilt vanligast att ha utsatts för två händel-
ser. Det finns dock inte möjlighet att avgöra om det rör sig om olika typer 
av händelser vid ett och samma tillfälle, eller om samma eller olika händel-
ser vid olika tillfällen.  
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Tabell 1. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005. Samtliga 
respondenter per verksamhetsgren och totalt. Procent. 

Verksamhetsområde Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld Utsatta för hot, 
trakasserier 

eller våld 
  
Anstalt  24 10 6 26 
  
Häkte  28 10 9 30 
  
Transporttjänst  24 5 11 25 
  
Frivård  8 5 1 12 
  
Totalt  23 9 6 26 

 
TOLKNINGSUTRYMME 

Bedömningen är som nämnts att den använda metoden ger en i hög grad 
representativ bild av utsattheten för hot, trakasserier och våld bland hela 
personalen i kriminalvården. Det borde alltså finnas goda möjligheter att 
generalisera de övergripande resultaten från enkätundersökningen till att 
gälla kriminalvården i sin helhet. När resultaten bryts ned på verksamhets-
grenar och olika former av utsatthet är dock de redovisade skillnaderna 
ofta förenade med osäkerhet. I bilaga 4 redovisas de så kallade konfidensin-
tervallen i flera centrala tabeller, vilka kan användas som stöd i resultat-
tolkningen. 
 Som i alla undersökningar av detta slag är resultaten när det gäller själva 
nivåerna i hög grad beroende av hur mätningarna genomförts, i detta fall 
bland annat hur frågorna om utsatthet utformats och de insamlade svaren 
analyserats. Jämfört med några andra undersökningar på det här området 
fångar den här undersökningen in utsatthet i ett något snävare perspektiv, 
vilket borde leda till att mer bagatellartade händelser i mindre utsträckning 
finns med i materialet.  
 När anstaltspersonal i föreliggande kartläggning vid anstaltsbesök till-
frågas om hur vanligt förekommande hot och våld är, tenderar svaren att 
vara mycket skiftande från anställda vid en och samma anstalt. Svaren in-
dikerar allt ifrån att det inte är något problem på anstalten, till att det är 
dagligt förekommande och ett ganska stort problem. En av förklaringarna 
till det stora spannet mellan svaren är troligtvis att den individuella upple-
velsen av hot och våld är subjektiv. Samma hot- eller våldsincident som en 
anställd anser var kränkande eller skrämmande, kan av en annan upplevas 
som mindre allvarlig. I intervjuerna framkommer det också att kriminal-
vårdare förväntar sig ett visst mått av hot och våld i sin yrkesutövning. Det 
kan bland annat innebära att det finns en risk för att de underrapporterar 
problemet i intervjuer och enkäter och att den faktiska utsattheten därför 
underskattas i undersökningar av detta slag. 
 Med den använda metoden ger kartläggningen alltså bilden av att unge-
fär en fjärdedel av personalen i kriminalvården under år 2005 utsattes för 
hot, trakasserier eller våld. Men den avgörande förtjänsten med en under-
sökning av detta slag är inte att fastställa den övergripande nivån av utsatt-
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het ett visst år. Det stora värdet med att mäta nivåerna av utsatthet är i 
stället att det ger möjlighet att göra och redovisa ingående jämförelser av 
skillnader i utsatthet, till exempel jämförelser mellan de olika typerna av 
utsatthet, de fyra verksamhetsgrenarna, kvinnor och män, unga och gamla 
osv. Vid förnyad mätning med exakt samma metod ett kommande år, skul-
le också den övergripande nivån vara användbar för att ge en bild av ut-
vecklingen.  
 
UTSATTHET PER VERKSAMHETSGREN 

Av de 1 209 respondenterna som arbetar i anstalt svarade 24 procent att de 
hade utsatts för hot, 10 procent att de utsatts för trakasserier och 6 procent 
att de utsatts för våld. Sammantaget var det 26 procent av anstaltspersona-
len som utsatts för hot, trakasserier eller våld. Det innebär att vissa respon-
denter utsatts för två eller tre typer av händelser under året. Av anstaltsper-
sonalen var det 4 procent som var utsatta för både hot och våld och 2 pro-
cent som var utsatta för alla tre typerna av händelser. 
 Av samtliga 798 respondenter som arbetar i häkte svarade 28 procent 
att de hade utsatts för hot, 10 procent att de utsatts för trakasserier och 9 
procent att de hade utsatts för våld. Sammantaget var det 30 procent som 
utsatts för hot, trakasserier eller våld. Av häktespersonalen var det 7 pro-
cent som utsatts för både hot och våld och 4 procent som utsatts för hot, 
trakasserier och våld. 
 Av de 284 respondenter som arbetar i transportjänsten svarade 24 pro-
cent att de hade utsatts för hot, 5 procent att de utsatts för trakasserier och 
11 procent att de utsatts för våld. Totalt uppgav 25 procent av responden-
terna att de utsatts för hot, trakasserier eller våld. Av personalen i trans-
porttjänsten var det 9 procent som var utsatta för både hot och våld under 
året och 2 procent som var utsatta för hot, trakasserier och våld. 
 Av samtliga 356 respondenter som arbetar i frivården svarade 8 procent 
att de hade utsatts för hot, 5 procent att de hade utsatts för trakasserier och 
några enstaka att de hade utsatts för våld. Personalen i frivården var där-
med de som var minst utsatta för hot, trakasserier och våld och även minst 
utsatta totalt sett. Av personalen i frivården var det ingen som hade utsatts 
för mer än en typ av händelse. 
 
HOT VANLIGARE ÄN VÅLD 

Bilden av att personalen totalt sett utsatts för mer hot än våld bekräftas vid 
de intervjuer som genomförts med såväl personal som intagna i anstalt. 
Genomgången av incidentrapporterna ger samma bild; 63 procent av alla 
rapporterade händelser var hot och 19 procent våld, se tabell 2 nedan och 
tabell 2 i bilaga 4. Ett liknande resultat framkom i en undersökning som 
genomfördes med incidentrapporter från år 2001 (Gustavsson och Sved-
berg, 2002). 
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Tabell 2. Andel hot, våld samt hot och våld av alla händelser på incidentrapporter år 2005. Per 
verksamhetsgren och totalt. Procent. 

Verksamhetsområde Rapporterat hot Rapporterat våld Rapporterat hot och 
våld

    
Anstalt 70 16 14
 
Häkte 59 23 19
 
Transporttjänst 20 44 36
 
Frivård 76 10 14
 
Totalt  63 19 17

 
Transportjänsten skiljer sig dock från de andra verksamhetsgrenarna. Av 
samtliga händelser i transporttjänsten, som rapporterats på incidentrappor-
ter, gällde 20 procent hot och 44 procent våld. Som nämnts tidigare var 
anställda i transporttjänsten mest utsatta för våld av alla verksamhetsgrenar 
och detta verkar ha fått ett relativt stort genomslag i incidentrapporter om 
våld, vilket belyses längre fram i rapporten.  
 
SÄLLSYNT MED SKADEGÖRELSE 

I enkäten frågades det även om personalen utsatts för skadegörelse till följd 
av sitt arbete. Det visade sig att knappt en (1) procent av personalen i an-
stalt och häkte och nära nog inga i transporttjänsten och frivården utsatts 
för skadegörelse under det undersökta året, se tabell 1 i bilaga 4. Analysen 
av incidentrapporterna tillsammans med de intervjuer som genomförts med 
personal och intagna, bekräftar bilden av att förekomsten av skadegörelse 
mot personalens egendom är liten. Att personal utsätts för skadegörelse är 
naturligtvis allvarligt. Men med tanke på den låga andelen fokuserar denna 
kartläggning fortsättningsvis i stället på hot, trakasserier och våld, som 
betydligt fler råkar ut för. 
 

Vilken typ av hot, trakasserier och våld utsätts 
personalen för? 
I enkätsvaren finns det en del uppgifter som kan användas för att få en bild 
av vilken typ av hot, trakasserier och våld som personalen utsätts för. Det 
handlar främst om sådant som hur hot och trakasserier framförs och om 
typ av våld – och hur utsattheten i dessa avseenden skiljer sig åt mellan 
verksamhetsgrenarna.  
 
MEST MUNTLIGT FRAMFÖRDA HOT 

Det typiska fallet av hot mot personalen i kriminalvården innebär att en 
intagen eller klient muntligen riktar ett direkt hot mot den anställde, vilket 
gäller i cirka 60 procent av fallen, se tabell 3 i bilaga 4. Andra former av 
hot, exempelvis hot per telefon, brev etc., är generellt sett mer ovanliga. 
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 Hoten framförs mycket likartat till personalen i anstalt, häkte och trans-
porttjänst. I dessa verksamhetsgrenar meddelas hoten i cirka 90 procent 
muntligen direkt till den anställde. De resterande 10 procenten består i hu-
vudsak av hot som meddelas via en annan intagen eller klient. Endast i 
enstaka fall tycks det förekomma att hot framförs per telefon, brev, sms, e-
post eller internet (chatkanal eller diskussionsforum), vilket är förväntat 
mot bakgrund av restriktionerna i dessa verksamhetsgrenar. I frivården 
däremot framförs ungefär hälften av hoten muntligen direkt av klienten, 
men även i närmare hälften av fallen per telefon. Skälet till den större ande-
len hot per telefon i frivården hänger givetvis samman med att en betydande 
del av klientkontakterna i frivården sköts just per telefon. 
 I samtliga verksamhetsgrenar riktade sig hoten i två fall av tre direkt 
mot respondenten, se tabell 4 i bilaga 4. De resterande fallen fördelas jämnt 
mellan hot mot respondenternas anhöriga, hot mot myndigheten i stort eller 
hot om något helt annat, okänt vad. 
 
TRAKASSERIER GENOM OBEHAGLIGA UTTALANDEN 

Det enskilt vanligaste när det gäller trakasserier mot personalen i kriminal-
vården är att en intagen framför obehagliga uttalanden muntligen direkt till 
den anställde, se tabell 5 i bilaga 4. I frivården fördelar sig fallen av trakas-
serier jämnt mellan direkt framförda muntliga uttalanden och uttalanden 
framförda per telefon eller sms. Trakasserier per telefon eller sms sker även 
i anstalt och häkte, men är av uppenbara skäl ovanligt. I anstalt förekom-
mer det också några fall av kartläggning av den anställde respektive av 
rutinerna vid den anställdes arbetsplats. I övrigt finns det bland enkätsvaren 
endast enstaka exempel på trakasserier via brev eller e-post eller i form av 
att en person på ett demonstrativt sätt uppehåller sig i den anställdes när-
het, falska tips till polisen, oönskade beställningar av varor etc.  
 
VÅLD GENOM SLAG OCH SPARKAR SOM GER BEGRÄNSADE SKADOR 

Den bild av det typiska fallet av våld mot personal i kriminalvården som 
framkommer av enkätsvaren är att den anställde utsatts för slag eller spar-
kar och att detta våld orsakat smärre skador som inte krävt vård. Utsatthe-
ten för våld i frivården är så begränsad att det inte framträder något möns-
ter som går att redovisa.  
 Gemensamt för våldet mot personalen i anstalt, häkte och transport-
tjänst är att drygt hälften av gärningarna består av slag eller sparkar, se 
tabell 6 i bilaga 4. Gemensamt är också att i cirka en femtedel av fallen blir 
den anställde knuffad. Något som skiljer sig åt mellan verksamhetsgrenarna 
är att våld med hjälp av trubbigt föremål knappt förekommer i anstalt och 
inte alls i transporttjänsten, men däremot står för en tredjedel av våldet mot 
personalen i häkte. I häkte intas personer från frihet, vilket innebär att en 
del bär på föremål som kan användas som tillhyggen. I transporttjänsten 
har klienterna ofta handfängsel, vilket bidrar till att personalen inte utsätts 
för våld med föremål men däremot exempelvis bitning, vid sidan om genom 
slag och sparkar. Av enkätsvaren framgår vidare att våld genom stryptag 



 

 28 

eller med kniv eller annat vasst föremål av allt att döma är mycket sällsynt i 
alla verksamhetsgrenar. 
 Den form av våld som används innebär att de fysiska skadorna vanligt-
vis är mindre allvarliga. På denna punkt är bilden i huvudsak likartad i de 
tre verksamhetsgrenarna där det förekommit våld i en omfattning som är 
möjlig att beskriva. I anstalt är det enskilt vanligast att våldet inte leder till 
skador alls och i häkte är det ungefär lika vanligt att våldet inte leder till 
några skador som att det leder till skador som inte kräver behandling, se 
tabell 7 i bilaga 4. I transporttjänsten är det något mindre vanligt att våldet 
inte lett till några skador alls och i stället enskilt vanligast med skador, som 
dock vanligtvis inte krävt behandling. Sammanlagt i de tre verksamhetsgre-
narna där det finns personal som utsatts för våld förekommer bara enstaka 
fall där våldet medfört att respondenten behandlats och blivit inskriven på 
sjukhus. Något fler behandlades av sjuk- eller tandvårdspersonal, men kun-
de därefter gå hem direkt. Det rör sig dock sammanlagt endast om 12 per-
soner i hela materialet. 
 

Omfattningen av hot och våld mot personal 
med direkt kontakt med intagna eller klienter 
I enkätundersökningen har samma metod och frågeformuleringar använts 
för de fyra verksamhetsgrenarna, vilket gör att jämförbarheten mellan dem 
är god. För att ytterligare öka jämförbarheten mellan de olika verksamhets-
grenarna jämförs mer ingående personal som har direkt kontakt med intag-
na eller klienter och som arbetade under hela år 2005.  
 Först och främst kan konstateras att kriminalvårdare och frivårdsinspek-
törer med mycket kontakt med intagna eller klienter och som arbetat under 
hela året, överlag utsatts i större utsträckning än den personal som har 
mindre kontakt med intagna eller klienter och som arbetat under delar av 
året (jämför med tabellerna 8 och 14–17 i bilaga 4). 
 
Tabell 3. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005. Kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer som arbetade hela år 2005. Procent. 

Verksamhetsgren / 
yrkesgrupp 

Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för 
våld

Utsatta för hot, 
trakasserier eller 

våld 
  
Anstalt,  
Kriminalvårdare 32 15 9 36 
  
Häkte,  
Kriminalvårdare 37 13 15 42 
  
Transporttjänst,  
Kriminalvårdare i transport 39 8 19 42 
  
Frivård,  
Frivårdsinspektörer 8 6 1 13 
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Som framgår av tabell 3 har personalen som arbetar med frihetsberövade 
personer i större utsträckning utsatts för hot, trakasserier och våld än de 
som arbetar i frivården, se även tabell 9 i bilaga 4. Det framgår också att 
både hot och våld är vanligare ju kortare kontakten är mellan intagna och 
personal, eftersom nivåerna är högre i häkte än i anstalt och högre i trans-
porttjänsten än i häkte. I fråga om trakasserier är bilden den omvända. Här 
är nivån högst i anstalt, där intagna och personal har mer långvarig kon-
takt. 
 

Svårt att jämföra situationen i kriminalvården 
med andra verksamheter 
För att få en bild av förekomsten av hot och våld i kriminalvården jämfört 
med i andra verksamheter, har flera undersökningar gåtts igenom och be-
dömts. Under senare år har det publicerats två undersökningar som inne-
håller jämförelser av utsatthet för hot och våld, mellan personalen i krimi-
nalvården och yrkesgrupper i andra verksamheter. Den ena är Arbetsmiljö-
verkets arbetsmiljöundersökningar (Arbetsmiljöverket, 2004) och den andra 
AFA Försäkrings olycksfallsundersökning (AFA Försäkring, 2006). Genom-
gången av undersökningarna visar dock att helt olika definitioner, datakäl-
lor, redovisningsformer och över huvud taget metoder har använts, både i 
de två undersökningarna sinsemellan och jämfört med i denna kartläggning. 
Därutöver publicerade Brå år 2005 en undersökning om utsatthet för hot 
och våld mot personal i rättsväsendet som inte omfattade kriminalvården, 
men däremot Tullverket, Kustbevakningen och Kronofogdemyndigheten 
(Brå, 2005). I samband med en undersökning om personalfrågor ställde ock-
så Riksrevisionsverket frågor till kriminalvårdspersonal om hot och våld 
(RRV, 2002). Avgörande skillnader i metodanvändningen gör dock att 
dessa två undersökningar inte kan relateras till denna kartläggning. Den 
sammantagna bedömningen är att det inte finns förutsättningar för att bely-
sa situationen i kriminalvården och motsvarande situation i andra verksam-
+heter genom att jämföra befintliga undersökningsresultat. Ser man till 
resultaten inom Arbetsmiljöverkets och AFA Försäkrings undersökningar 
framstår det som att personalen i kriminalvården utsatts för mer hot och 
våld än andra undersökta personalgrupper respektive för mer allvarliga fall 
av hot och våld. Det måste dock betonas att undersökningarna bygger på få 
fall, vilket gör resultaten osäkra.  
 

Vanligt med upprepad utsatthet 
När det gäller utsatthet för brott i ett vidare perspektiv har det under senare 
år allt mer uppmärksammats att vissa personer tenderar att drabbas åter-
kommande och att utsattheten därmed är särskilt koncentrerad till en be-
gränsad grupp brottsoffer (se exempelvis Brå, 2001). Skulle det finnas en 
tendens till upprepad utsatthet även bland kriminalvårdens personal, skulle 
detta kunna innebära att det är särskilt motiverat att ge stöd och rikta pre-
ventiva åtgärder gentemot personal som redan utsatts för hot, trakasserier 
och våld. 
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Tabell 4. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 och som utsatts, 
respektive inte utsatts, tidigare. Respondenter som arbetade hela 2005 och sammanlagt minst 
två år. Per verksamhetsgren och totalt. Procent. 

Verksamhetsområde Varav utsatta under år 
2005. Procent.

Anstalt 
Utsatta innan 2005 51
Ej utsatta innan 2005 9
 
Häkte  
Utsatta innan 2005 48
Ej utsatta innan 2005 10
 
Transporttjänst  
Utsatta innan 2005 56
Ej utsatta innan 2005 2
 
Frivård  
Utsatta innan 2005 17
Ej utsatta innan 2005 8
 
Totalt 
Utsatta innan 2005 45
Ej utsatta innan 2005 8

 
Av tabell 4 framgår att av dem som uppger att de utsatts för hot, trakasse-
rier eller våld innan år 2005, var det en stor andel, 45 procent, som utsatts 
även år 2005. Av dem som inte utsatts tidigare är det endast 8 procent som 
utsattes under år 2005. Tendensen till upprepad utsatthet är påtaglig i såväl 
anstalt, häkte som i transporttjänsten, men något lägre i frivården. Dessa 
resultat visar att personal som utsatts tidigare löper större risk att utsättas 
under en given tidsperiod, jämfört med personal som dittills inte utsatts. Att 
utsattheten i viss utsträckning är koncentrerad till delar av personalen stöds 
också av det tidigare resultatet att många av dem som under det studerade 
året utsatts för våld även utsatts för hot. 
 

Ovanligt att personal drabbas när de inte är i 
tjänst 
Personalen i kriminalvården riskerar inte bara att utsättas för hot, trakasse-
rier eller våld när de är i tjänst, utan även på fritiden. Det kan handla om 
gärningar från tidigare intagna eller klienter, eller gärningar från personer 
som har förbindelser med intagna eller klienter. Av de intervjuer som ge-
nomförts framgår att tanken på sådan utsatthet upplevs som mycket 
skrämmande. Oron för att drabbas uppges leda till en tendens att vara på 
sin vakt på fritiden och att man ibland tar omvägar för att undvika att stöta 
ihop med en före detta intagen eller klient. 
 Vid genomgången av incidentrapporter i kriminalvården från år 2005 
påträffades i något enstaka fall uppgifter som tyder på att en rapporterad 
händelse skett utanför tjänstgöringen. Den blankett som används är emel-
lertid inte utformad för att med säkerhet fånga upp om händelsen inträffat 
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under eller utanför tjänstgöring. Som det kommer att visa sig är det också 
bara en del av alla fall av hot, trakasserier och våld som noteras i detta 
system. I nuläget är det således inte möjligt att utifrån incidentrapporterna 
ge en bild av hur vanligt det är att utsättas för hot och våld på fritiden. 
 I enkäterna ställdes frågor som på olika sätt fångar upp personalens 
erfarenheter av att ha utsatts för hot eller våld utanför tjänstgöringen som 
hänger samman med deras arbete i kriminalvården. Sättet att fråga anpas-
sades här till respektive verksamhetsgren och typ av utsatthet, vilket gör det 
mindre lämpligt att redovisa resultaten i sammanfattande tabeller. När det 
gäller den minst vanliga formen av utsatthet, trakasserier, finns det i denna 
del inte något användbart underlag från enkätundersökningen.  
 Enkätsvaren ger en entydig bild av att det är ovanligt att personal har 
utsatts för arbetsrelaterade fall av hot eller våld när de inte är i tjänst. Av de 
närmare 1 700 personer som arbetade under hela år 2005 och som besvarat 
enkäten är det ett femtontal som uppger att de utsatts utanför tjänstgöring-
en. Flertalet av dessa fall utgörs av hot mot häktespersonal, där hoten fram-
förts utanför häktets lokaler men där det inte är säkerställt att det hände 
utanför tjänstgöringstiden. Återstår i materialet gör enstaka fall. I ett statis-
tiskt hänseende är det så få fall att det inte är möjligt att göra några mer 
ingående analyser. Det som med säkerhet går att säga är dock att det före-
faller ha varit mycket ovanligt att personalen i urvalet utsattes för arbetsre-
laterat hot eller våld utanför tjänstgöringen under det studerade året. Ut-
ifrån detta resultat är det rimligt att anta att arbetsrelaterad utsatthet utan-
för tjänstgöring förekommer, men att det av allt att döma är sällsynta hän-
delser i kriminalvårdens alla verksamhetsgrenar och i de olika personalka-
tegorierna. 
 

Ovanligt att personalens närstående drabbas 
Vid sidan om att de anställda själva kan utsättas för hot, trakasserier eller 
våld som är arbetsrelaterat, har det rapporterats om gärningar som i stället 
är riktade mot personer som är närstående till personalen. Det kan handla 
om exempelvis hot mot en närstående som framförs till den anställde. Men 
det kan också röra sig om gärningar direkt riktade mot närstående.  
 De blanketter som används i kriminalvårdens incidentrapporter är inte 
utformade med sikte på att ge en säker bild av om närstående till personal 
drabbats av en händelse. Vid genomgången av incidentrapporter från år 
2005 påträffas heller inte några uppgifter som indikerar att anhöriga drab-
bats. Det är således inte möjligt att få en bild av denna form av utsatthet 
utifrån det befintliga incidentrapporteringssystemet. 
 De frågor som ställdes i enkätundersökningen ger vissa möjligheter att 
bedöma omfattningen av hot och våld mot närstående till personalen. Av de 
närmare 1 700 respondenter som tjänstgjorde under hela år 2005 är det 
några enstaka som uppger att en till dem anhörig har utsatts för våld, till 
följd av deras anställning i kriminalvården. Det är här frågan om ett antal 
som i statistiskt hänseende är så litet att det inte kan ligga till grund för 
några närmare analyser. Det som med stor säkerhet kan slås fast är dock att 
det förekommer, men av allt att döma är mycket ovanligt, att närstående till 
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personal utsätts för våldshandlingar som hänger samman med anställningen 
i kriminalvården. 
 När det gäller hot om våld är det sammanlagt ett 40-tal respondenter 
som uppger att hot har riktats mot en anhörig. Av svaren går det inte att 
utläsa om hoten framförts direkt till den anhörige eller om det är frågan om 
hot som inkluderar den anhörige men som framförts till den anställde, även 
om mycket talar för att det i flertalet fall handlar om det senare. Ungefär 
hälften av dessa fall (19) utgörs av hot mot närstående till kriminalvårdare i 
häkte, vilket innebär att ungefär 5 procent av de svarande i denna yrkeska-
tegori uppger att deras anhöriga varit föremål för hot. Även om det är frå-
gan om få fall, går det dra slutsatsen att närstående till kriminalvårdare i 
häkte i större utsträckning är föremål för hot än närstående till övriga per-
sonalkategorier och personal i övriga verksamhetsgrenar. Det bör dock 
betonas att det inte är klarlagt att hoten framförts direkt till de anhöriga, 
utan att det sannolikt främst handlar om att intagna i häkte hotar anställda 
med våld mot deras anhöriga.  
 Utöver de 19 fallen av hot mot anhöriga till kriminalvårdare i häkte, är 
de resterande omkring 20 fallen av hot mot anhöriga fördelade på övriga 
verksamhetsgrenar och yrkeskategorier. Var för sig är antalet fall så lågt per 
verksamhetsgren och yrkeskategori att det inte går att göra några närmare 
analyser av hur denna form av utsatthet fördelar sig i olika verksamhets-
grenar, yrkesgrupper osv. Om resultatet räknas om till att gälla all personal 
i anstalt, transporttjänst och frivård skulle de omkring 20 konstaterade 
fallen kunna innebära att det inträffar i storleksordningen 80 fall om året 
där hot i någon form riktas mot anhöriga till personal i dessa verksamhets-
grenar. Det måste dock betonas att en sådan uppskattning med nödvändig-
het är mycket osäker. Och även här måste det understrykas att mycket talar 
för att hoten inte framförts till anhöriga, utan snarare att det handlar om 
hot som inkluderar anhöriga men som framförts till de anställda. 



 

 33 

Offer, gärningsmän och  
risksituationer 
I detta kapitel redovisas mönster och karaktär på hot, trakasserier och våld 
mot personalen, med utgångspunkt i resultaten av de olika datainsamling-
arna på samma sätt som i redovisningen av omfattningen. Utgångspunkten 
för beskrivningarna är enkätresultaten, vilka i detta kapitel huvudsakligen 
baseras på samtliga anställda, även om vissa resultat redovisas uppdelat på 
de olika verksamhetsgrenarna. I syfte att ge kriminalvården en grund för att 
göra egna bedömningar, har resultatredovisningen gjorts förhållandevis 
detaljerad. 
 

Vilka i personalen drabbas av hot, trakasserier 
eller våld?  
Utsattheten är inte jämnt fördelad över alla grupper av personal. Den an-
ställdes kön, ålder och hur lång tid hon eller han har arbetat i kriminalvår-
den är tre faktorer som har betydelse för risken att drabbas.  
 
MÄN UTÄTTS MER ÄN KVINNOR FÖR HOT ELLER VÅLD 

Det finns ett mycket tydligt mönster när det gäller personalens kön, vilket 
är att männen i högre utsträckning än kvinnorna är utsatta för hot, trakas-
serier och våld, se tabell 5 nedan och även tabell 11 i bilaga 4. Detta möns-
ter framträder i varje verksamhetsgren, även om nivåerna skiljer sig åt mel-
lan verksamhetsgrenarna. Likadant är mönstret i de incidentrapporter som 
gåtts igenom, se tabell 18 i bilaga 4. 
 

Tabell 5. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 uppdelat på kön. 
Respondenter som arbetade hela år 2005 per verksamhetsgren och totalt. Procent.  

 Anstalt Häkte Transporttjänst Frivård Totalt 
Män  35 42 38 19 37 
Kvinnor  23 25 20 10 20 
  
Samtliga  30 36 35 12 29 

 
Att manlig personal skulle utsättas i större utsträckning än kvinnlig är nå-
got som flera av de intagna som intervjuats bekräftar. Förklaringen kan 
enligt de intagna delvis vara att det på ett annat sätt än gentemot män finns 
en slags inbyggd respekt gentemot kvinnor, vilket leder till att man tar and-
ra hänsyn till dem. De intagna som intervjuats uppfattar också männen i 
personalen som hårdare och som mer benägna att hålla fast vid sina beslut. 
En annan förklaring kan vara att män i större utsträckning än kvinnor utför 
arbetsuppgifter som innebär risker. 
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YNGRE MER UTSATTA ÄN ÄLDRE  

Även personalens ålder spelar stor roll i sammanhanget. Totalt sett är det 
de unga i personalen, de som är under 30 år, som i störst utsträckning upp-
ger att de utsatts för hot, trakasserier eller våld, se tabell 6 nedan och även 
tabell 12 i bilaga 4. De äldre, de över 45 år, har drabbats i minst utsträck-
ning. Att den yngre personalen är speciellt utsatt överensstämmer med re-
sultat från Worthleys forskning, som gäller amerikanska förhållanden. 
 
Tabell 6. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 uppdelat på 
ålderskategorier. Respondenter som arbetade hela år 2005 per verksamhetsgren och totalt. 
Procent.  

Anstalt Häkte Transporttjänst Frivård Totalt

Under 30 år  45 49 20 25 43
30–45 år  37 44 38 16 36
46 år eller äldre  21 22 35 8 21
  
Samtliga  30 36 35 12 29
 
Ser man på de olika verksamhetsgrenarna var för sig så framgår dock att 
det generella åldersmönstret inte gäller personalen i transporttjänsten, där i 
stället den yngsta åldersgruppen är minst utsatt. Detta kan troligen förkla-
ras med att de yngre bland personalen i lägre utsträckning än de äldre utför 
transporter av personer som ska utvisas eller avvisas från Sverige, vilket är 
den typ av transporter där det förekommer mest hot och våld.  
 I intervjuerna nämner några intagna att de yngre i personalen har andra 
attityder och mindre livserfarenhet än de äldre, vilket kan göra att de lättare 
utsätts, och att de äldre oftast är mindre prestigebundna och bättre på att 
prata med de intagna. Någon menar också att det är svårare att som inta-
gen ”ta skit” från någon som är yngre än man själv. Vissa hävdar också att 
de yngre i personalen är ”kaxigare” än de äldre medan andra säger att de 
yngre är mindre konfliktbenägna än de i den yngre medelåldern. 
 
ERFARENHET INTE AVGÖRANDE 

Erfarenhet i form av tjänstgöringstid i kriminalvården är nära relaterad till 
de anställdas ålder, men också en egen faktor som behöver uppmärksam-
mas. De som totalt sett i störst utsträckning uppger att de utsatts för hot, 
trakasserier eller våld under år 2005 är de som arbetat medellång tid, i den-
na kartläggning definierat som 3–7 år, se tabell 13 i bilaga 4. I denna grupp 
har 36 procent utsatts. Jämförelsevis mindre utsattes de som arbetat kort 
tid, här definierat som kortare än tre år, 31 procent. Ytterligare lägre ut-
satthet noteras bland dem som arbetat längre än sju år, 24 procent. Skillna-
derna är dock förhållandevis små 
 Det ser dock olika ut i de olika verksamhetsgrenarna. På anstalter är det 
de som arbetat medellång tid som uppger mest utsatthet. I häkte är utsatt-
heten högst bland dem som arbetat kort och medellång tid. I transporttjäns-
ten är utsattheten högst bland dem som arbetat lång tid, medan det motsat-
ta gäller i frivården där de som arbetat kort tid är mest utsatta. Genomgå-
ende gäller dock att skillnaderna beroende på tjänstgöringstid är små. 
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UNGA OCH MEDELÅLDERS MÄN EN RISKGRUPP 

För att få en bättre bild av hur kön, ålder och tjänstgöringstid hänger sam-
man har en fördjupad statistisk analys genomförts. Analysen visar att per-
sonalens kön, ålder och tjänstgöringstid var för sig påverkar risken att bli 
utsatt för hot, trakasserier eller våld (analysen beskrivs i bilaga 4 i anslut-
ning till tabell 19 och 20).  
 Utifrån analysen delades personalen in i sex olika grupper. Längden på 
den tid personalen tjänstgjort var den faktor som hade minst betydelse för 
utsatthet av de tre faktorerna. Tjänstgöringstiden utgick därför från de 
vidare analyserna, som enbart genomfördes på personalen i anstalt och 
häkte.  
 
Tabell 7. Riskgrupper i personalen i anstalt och häkte. Andel personal som utsattes under år 
2005 i köns- och ålderskategorier. Respondenter som arbetade hela år 2005. Procent. 

Anstalt Andel utsatta  Häkte Andel utsatta

Man under 30 år 61  Man 30–45 år 54
Man 30–45 år 45  Man under 30 år 50
Kvinna 30–45 år 31  Kvinna under 30 år 48
Kvinna under 30 år 30  Kvinna 30–45 år 33
Man 46 år eller äldre 27  Man 46 år eller äldre 32
Kvinna 46 år eller äldre 15  Kvinna 46 år eller äldre 6

 
Skillnaden i utsatthet mellan de mest och minst utsatta grupperna är stor, se 
tabell 7 ovan och även tabell 21 i bilaga 4. Den mest utsatta gruppen i an-
stalt är män under 30 år, varav 61 procent utsatts. I häkte är det tre grup-
per som tydligt skiljer sig från övriga. Omkring 50 procent av männen un-
der 30 år, männen mellan 30 och 45 år och kvinnorna under 30 år har 
utsatts under året. Minst utsatta, såväl i anstalt som i häkte, är kvinnor 
över 45 år, varav 15 procent respektive 6 procent utsatts under året. Analy-
sen genomfördes även med enbart yrkesgruppen kriminalvårdare i anstalt 
och häkte, vilket resulterade i samma rangordning av riskgrupperna. 
 

Vilka intagna utsätter personalen för hot, 
trakasserier eller våld? 
INTAGNA UNDER 30 ÅR ÖVERREPRESENTERADE 

I kriminalvården är en övervägande del av de intagna och klienterna män. 
År 2005 utgjorde männen 95 procent av de intagna på anstalter1, 94 pro-
cent av de intagna i häkte och 88 procent av de frivårdsklienter som påbör-
jade övervakning (Kriminalvården, 2005). Det är därför också en mycket 
stor majoritet män bland intagna och klienter som utsätter personal för hot, 
trakasserier och våld. Totalt sett uppgick andelen män till 92 procent, med 
vissa mindre variationer mellan de olika verksamhetsgrenarna. Hot och 
våld mot personalen är dock inte enbart ett problem som kommer från 

                                                      
1
 Av de inskrivna i anstalt den 1 oktober 2005.  
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manliga intagna, vilket jämförelserna mellan de olika typerna av anstalterna 
i ett kommande avsnitt visar.    
    När det gäller ålder uppges en relativt stor del av dem som utsätter per-
sonal för hot, trakasserier eller våld vara i de yngre grupperna 18 till 24 år 
respektive 25 till 30 år, se tabell 22 i bilaga 4. Av dem som utsatt persona-
len i anstalt tillhör omkring 25 procent den förra och 36 procent den senare 
gruppen. Detta innebär för båda grupperna en överrepresentation, då de 
totalt sett utgjorde 16 respektive 18 procent av dem som var i inskrivna i 
anstalt den 1 oktober 2005 (Kriminalvården, 2005). Resultaten som avser 
anstalter visar också att överrepresentationen för de yngre intagna är ännu 
större när det gäller just fysiskt våld. Att yngre intagna är mer vålds- och 
hotbenägna har, som tidigare nämnts, också konstaterats i internationell 
forskning. I intervjuerna med intagna kommenteras det också i några fall 
att yngre intagna är mer konfliktbenägna än äldre.  
 
STRAFFTIDENS LÄNGD HAR LITEN BETYDELSE 

Fördelningen av kort- respektive långtidsdömda bland de intagna som ut-
satt personalen för hot, trakasserier eller våld överensstämmer i stort sett 
med motsvarande fördelning bland alla intagna i landets anstalter. De in-
tagnas strafftid tycks alltså inte ha någon avgörande betydelse för före-
komsten av hot, trakasserier eller våldshändelser mot personalen. 
 
KRIMINELLA GRUPPERINGAR UPPFATTAS SOM PROBLEM 

De intagna och de klienter som utsätter personalen för hot, trakasserier 
eller våld tillhör i vissa fall någon typ av kriminell gruppering. Totalt sett 
bedöms 12 procent göra det.2 Detta ser dock relativt olika ut i de olika 
verksamhetsgrenarna; nästan uteslutande är det bland anställda i anstalt 
och häkte som detta problem uppges. Av intervjuerna att döma finns det 
exempel på att även förhållandevis lindriga händelser kan uppfattas som 
obehagliga om den intagne i sammanhanget har anknytning till exempelvis 
ett mc-gäng.  
 
ALKOHOL OCH DROGER FÖREKOMMER 

Alkohol- och drogpåverkan uppgavs för 15 procent av de intagna eller de 
klienter som utsatt personal för hot, trakasserier eller våld, se tabell 23 i 
bilaga 4. Det är framför allt frivårdens personal som drabbas av hot, tra-
kasserier eller våld av påverkade klienter, vilket kanske inte är förvånande 
med tanke på att klinterna vanligtvis inte är frihetsberövade. Andelen på-
verkade klienter i händelserna i frivården var en tredjedel. Motsvarande 
andelar bland intagna på häkten var 17 procent och på anstalter och i 
transporttjänsten 13 procent. I både anstalter och häkten tycks det oftare 
finnas alkohol och narkotika med i bilden då den intagne använder våld än 
då denne hotar. Vid våldshändelser i anstalter bedöms åtminstone närmare 
20 procent ha varit påverkade och i häkten 21 procent. Det framgår i vissa 
fall även av incidentrapporterna att intagna eller klienter varit påverkade av 

                                                      
2
 Varav det i ett fåtal fall är själva gruppen som ligger bakom händelsen.  
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alkohol eller andra droger. Även i dessa rapporter framträder bilden att det 
är i frivården som högst andel klienter är påverkade vid tillfället.  
 
PSYKISK SJUKDOM MED I BILDEN 

Det är inte heller ovanligt att den intagne eller klienten uppges ha varit akut 
psykiskt sjuk när denne hotat eller utövat våld mot personalen. Totalt sett 
uppgår denna andel till 14 procent, med en variation mellan de olika verk-
samhetsgrenarna från 11 procent i anstalter till 17 procent i häkten, se ta-
bell 23 i bilaga 4. Andelen som bedömts vara akut psykiskt sjuk tycks vara 
något högre för våld än för hot, när det gäller händelserna som inträffat i 
anstalter och häkten.  
 
TIDIGARE VÅLDSBETEENDEN  

I incidentrapporterna anges även om den intagne eller klienten är tidigare 
känd i kriminalvården för hot eller våld, vilket drygt hälften är. Detta 
mönster återfinns i alla verksamhetsgrenar. Liknande resultat har fram-
kommit i finska undersökningar, där en oproportionerligt stor del av de 
anstaltsintagna som utsatt personalen för våld eller hot visat sig vara döm-
da för just våldsbrott (Alatalo, 1998). I förebyggandet av hot och våld tycks 
det således vara relevant att beakta tidigare dokumenterade våldsbeteenden.     
 
HÖGA NIVÅER I KLASS E-ANSTALTER 

Förutom skillnader i utsatthet mellan olika grupper av anställda har även 
utsattheten i de 19 olika anstalterna i materialet jämförts. Det visar sig att 
variationen är stor, med som lägst 12 procent av personalen utsatta för hot, 
trakasserier eller våld och som högst 58 procent.  
  Det finns inte några uppenbara skillnader mellan anstalterna med låg eller 
hög grad av utsatthet, när det gäller deras storlek, om det är kvinnliga eller 
manliga intagna eller avseende könsfördelningen bland personalen. Skillna-
der mellan anstalterna kan också finnas utifrån andra aspekter, som överbe-
läggning eller hög förekomst av narkotika. För närvarande finns det emel-
lertid inte några systematiska uppgifter på anstaltsnivå om dessa omstän-
digheter, vilket krävs för en tillförlitlig analys. 
 Av de fyra anstalter i materialet som hade högst andel utsatta var samt-
liga så kallade klass E-anstalter, vilket är den lägsta säkerhetsklassen för 
slutna anstalter. Det finns således tecken på att anstalter i denna säkerhets-
klass har särskilt stora problem med att personalen utsätts för hot, trakas-
serier och våld. I detta sammanhang har det inte funnits möjlighet att göra 
en analys av vad som kan ligga bakom detta förhållande. Faktorer som 
skulle kunna spela in i sammanhanget är om det är hög omsättning och låg 
ålder på de intagna. Andra möjliga faktorer är om det är hög personalom-
sättning och mindre bra så kallat anstaltsklimat.  
    I övrigt finns det inte några entydiga mönster när det gäller anstalternas 
säkerhetsklass. Bland anstalterna med lägst andel utsatta finns en med den 
högsta säkerhetsklassen (klass A-anstalt), en med mellanklass (klass E-
anstalt) och två med den lägsta säkerhetsklassen (öppna klass F-anstalter).  
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Var och i vilka situationer förekommer hot, 
trakasserier och våld mot personalen?  
I både anstalter och häkten inträffar hot, trakasserier och våld i störst ut-
sträckning på boendeavdelningarna. I anstalterna har cirka hälften 

(48 procent) av hoten och över hälften av våldshändelserna ägt rum på 
boendeavdelningar, se tabellerna 24–27 i bilaga 4. Det handlar framför allt 
om normalavdelningar, där eventuellt bristen på sysselsättning bidrar till 
högre nivåer. Nivåerna är lägre på exempelvis behandlingsavdelningarna. 
Andra platser som förekommer är isoleringsavdelningar när det gäller hot 
och så kallade stödavdelningar3 när det gäller våld. I häktena har drygt 70 
procent av hoten och drygt 40 procent av våldshändelserna inträffat på 
boendeavdelningar. Det rör sig då framför allt om avdelningar för intagna 
med restriktioner. Utöver detta sker cirka en fjärdedel av våldsincidenterna 
på den plats där inskrivningen av de intagna görs. Med tanke på att in-
skrivningen sker under en kort tid av den samlade tiden som en intagen 
befinner sig i häkte, måste inskrivningen betraktas som ett kritiskt moment.  
 
NEGATIVA BESKED OCH TILLSÄGELSER ÄR RISKSITUATIONER 

Det tycks i stor utsträckning vara samma typ av situationer som föregår 
hoten och våldet i anstalter som i häkten. Den vanligaste situationen är att 
den intagne meddelas ett negativt besked av något slag, se tabellerna 28–31 
i bilaga 4. Här bekräftas resultaten i enkätundersökningen av genomgången 
av incidentrapporterna samt av resultaten från en tidigare undersökning 
(Gustavsson och Svedberg, 2002). Mer konkret rör det sig i anstalter till 
exempel om att den intagne får besked om att en ansökan om permission 
har avslagits, den intagne inte får den medicin denne vill ha (till exempel på 
grund av missbruk av den) eller att det ännu inte har beslutats om de tele-
fonnummer den intagne ansökt om att få använda har blivit godkända. 
Exempel på negativa besked till intagna på häkten som föregår hot och våld 
är avslag på förfrågningar om besök eller telefonsamtal.  
 En annan situation som i relativt stor utsträckning har föregått utsatthet 
är då den intagne fått en tillsägelse, vilket framför allt gäller i samband med 
hot. Tillsägelserna kan exempelvis handla om att den intagne ska sluta föra 
oväsen eller inte får röka. Hoten föregås också av visitationer och av om-
placeringar av intagna i anstalten eller i häktet. En annan situation då det i 
förhållandevis hög grad förekommer hot i häkten är som tidigare nämnts 
vid själva inskrivningen av den intagne. För övrigt kan nämnas att det i en 
fjärdedel av händelserna då personal på anstalter utsätts för våld handlar 
om situationer när de gått emellan för att avstyra bråk mellan intagna. 
 Flera av de intagna som intervjuats tar också upp att negativa besked är 
en av huvudorsakerna till att det uppstår hot- och våldssituationer. Det kan 
ha med beskedet i sig att göra, men flera understryker att det handlar om 
hur det ges och om den intagne får någon motivering. Att ge negativa be-
sked till intagna är också en av de situationer som flera av de anställda som 

                                                      
3
 Det vill säga avdelningar bland annat för intagna med personlighetsstörningar.  
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intervjuats tar upp som ett tillfälle då hot eller våld kan uppstå. I dessa 
intervjuer framkommer också uppfattningen att det finns en risk för hot 
eller våld mot dem som fattar besluten i fråga – och inte uteslutande mot 
dem som meddelar besluten.  
 Även i incidentrapporterna uppges negativa besked och tillsägelser vara 
några av de konkreta situationer som ligger bakom hot- och våldsinciden-
terna. I vissa fall hänvisas dock enbart till den intagnes psykiska status eller 
tillstånd. I sådana fall beskrivs bland annat att den intagne uppvisat tecken 
på psykos, testar gränser, är allmänt labil eller allmänt missnöjd och fru-
strerad.  
  
REGELTILLÄMPNINGEN SKAPAR PROBLEM 

Frågan om regler och hur de tillämpas tas av både personal och intagna upp 
i intervjuerna som anledningar till att det blir konflikter som leder till hot- 
och våldssituationer. Ett problem uppges vara att reglerna inte följs konse-
kvent, utan att vissa i personalen strikt håller på dem medan andra gör 
avsteg. Dessutom uppges att regler och deras tillämpning skiljer sig åt från 
anstalt till anstalt.   
 Flera intagna menar att det är ”paragrafryttarna” bland personalen som 
är problemet, men det nämns också att skiftande regeltillämpning gör att 
beslut lätt kan uppfattas som personliga och verka kränkande. Även flera 
anställda tar upp tendensen till skiftande tillämpning av reglerna. De an-
ställda menar dock att det är de som gör avkall på reglerna som utgör pro-
blemet. Deras handlande anses skapa ett informellt regelsystem som verkar 
vid sidan av det formella, vilket i sin tur kan utlösa aggressioner mot dem 
ur personalen som inte frångår regelverket. Det nämns också att en splittrad 
personalgrupp där inte alla har samma förhållningssätt kan utnyttjas av de 
intagna. 
 En annan aspekt som några av de intagna berör är att informationen om 
vilka regler som faktiskt gäller fungerar dåligt, till exempel när det sker 
förändringar av reglerna. Över huvud taget beskrivs bristande information 
som ett stort problem, även utöver frågan om regler. Intervjuad personal 
anger att det finns brister i informationen från anstaltsledningen och i hög 
grad saknas tydliga och enhetliga dokument med instruktioner till persona-
len. 
 
UTRIKESTRANSPORTER RISKFYLLDA 

En mycket stor majoritet av transporttjänstens uppdrag år 2005 (92 pro-
cent) avsåg transporter inrikes. Trots att bara en mindre del av alla uppdrag 
(8 procent) avsåg transporter utrikes, skedde en stor del av alla fall av hot 
och våld under dessa uppdrag. Av hoten och våldet mot personalen i trans-
porttjänsten skedde 45 respektive 75 procent i samband med utrikestrans-
port, se tabell 32 i bilaga 4. Det handlar dels om avvisning av personer som 
inte fått asyl i Sverige, dels om utvisning av personer dömda för brott.  
 Att hot och våld i stor utsträckning sker under denna typ av transporter 
bekräftas av uppgifterna från incidentrapporterna. Då det framgår något 
om vad som orsakat händelserna, nämns sådant som att de transporterade 
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försökt undvika att bli utvisade eller avvisade. Det finns också exempel på 
fall av hot och våld vid transporter av personer som är föremål för lagen 
om vård av unga (LVU) respektive lagen om vård av missbrukare (LVM).  
 De konkreta situationer då flertalet av hot- och våldshändelserna äger 
rum är vid förflyttningar i och ur bilar, båtar och flygplan, under transport 
med båt eller flyg samt då klienter visiteras eller handfängsel sätts på dem, 
se tabell 33–34 bilaga 4. Då trakasserier förekommit i transporttjänsten rör 
det sig i drygt hälften av fallen om uttalanden av klienter till personal i tjänst.  
 
RISKER VID NEGATIVA BESKED I FRIVÅRDEN  

Då personal i frivården utsätts för hot av klienter sker detta i över hälften 
av fallen utanför frivårdens lokaler eller per telefon eller brev, se tabell 35 i 
bilaga 4. När det sker i frivårdens lokaler är det vanligaste att händelsen 
äger rum i receptionen, vilket är fallet i en dryg fjärdedel av händelserna. 
Som nämnts tidigare finns det i materialet bara något enstaka fall av våld 
mot personal.  
 Negativa besked till klienter är den enskilt vanligaste situationen som 
ligger bakom incidenterna i frivården, se tabell 36 i bilaga 4. Exempel på 
sådana situationer är att klienten får besked om kallelse till övervaknings-
nämnden eller om avslag på kontraktsvård. I 15 procent av fallen är anled-
ningen att klienten är missnöjd med frivårdens personutredning. 
 Även i incidentrapporterna är negativa besked till klienter den vanligaste 
situationen som föranlett hot eller våld mot personal i frivården. Andra 
omständigheter som förekommer är att klienten är missnöjd med personut-
redningen, att denne fått en tillsägelse eller att händelsen ägt rum i samband 
med urinprovtagning. När det gäller trakasserierna i frivården handlar det i 
tre fall av tio om uttalanden till personal i frivårdens lokaler och i en lika 
stor andel om telefonsamtal eller sms-meddelanden till personal.  
    För övrig kan nämnas att flertalet av de klienter i frivården som varit 
inblandade i hot, trakasserier eller våld, har haft kontakt med frivården på 
grund av att de avtjänar sitt straff genom övervakning med fotboja, att de 
är föremål för personutredning eller att de är villkorligt frigivna under 
övervakning, se tabell 37 i bilaga 4. 
 



 

 41 

Motiv och konsekvenser 
I detta kapitel fördjupas analysen av de bakomliggande och utlösande orsa-
kerna till att var fjärde anställd inom kriminalvården har hotats, utsatts för 
våld eller allvarligt trakasserats under ett år. Dessutom analyseras konse-
kvenserna av händelserna, såväl när det gäller skador och problem för per-
sonalen som effekterna på yrkesutövningen.  
 

Motiv och bakomliggande orsaker 
OFTA INTE GENOMTÄNKTA HANDLINGAR 

Redan de tidigare redovisade skillnaderna i andel utsatta mellan olika verk-
samhetsställen och mellan olika personalkategorier låter ana vissa vanliga 
motiv bakom hoten och våldet. Att det är i häktena och vid transporttjäns-
tens utrikestransporter som flest utsätts för våld och hot, signalerar att det 
ofta är desperation och pressade situationer som driver fram de aggressiva 
utbrotten. I exempelvis häkten utförs inskrivningar och visitationer av per-
soner som ofta kommer direkt från ett gripande och en tillvaro i frihet, 
vilket ibland leder till friktionsfyllda och dramatiska incidenter. Av resultat-
redovisningen har det också framgått att utsattheten för hot och våld är 
högre än genomsnittet bland den personal som arbetar på så kallade stöd-
avdelningar, där intagna med psykiatriska diagnoser vårdas.  
 
SYMBOLISK PRESTIGE 

I de ovan nämnda sammanhangen tycks hot och våld således ofta vara mer 
expressivt än instrumentellt motiverat, vilket ligger i linje med de tidigare 
redovisade erfarenheterna från nordiska och amerikanska undersökningar. 
Vidare kan det faktum att andelen utsatta är flest bland manliga vårdare i 
ungefär samma ålder som merparten av de intagna, det vill säga i åldrarna 
strax under 30 år, vara i samklang med Silbermans förståelse av intagnas 
våld som en sätt att upprätthålla en manlig ”prestige”. Att åtminstone rent 
fysiskt kunna skrämma andra män i samma ålder, eller åtminstone visa att 
man inte har alltför stor respekt för dem, kan bli en symbolisk handling i en 
situation med brist på friheter, rättigheter och samhällelig status. I sam-
manhanget är det dock viktigt att påpeka att de manliga anställda i 30-
årsåldern mycket väl kan vara de som oftast får gå in och agera i de mest 
konflikt- och friktionsfyllda situationerna. 
 
MOTIVEN FRUSTRATION OCH IBLAND SKRÄMMA OCH VISA MAKT 

I enkätundersökningen fick de anställda som utsatts för hot eller våld själva 
fylla i vad de ansåg att de intagna eller klienterna ville uppnå i fråga om de 
allvarligaste händelser de råkat ut för under året. De utsattas svar fördelar 
sig ungefär jämnt mellan å ena sidan att motivet inte var något speciellt, 
utan att det inträffade mest var ett sätt för den intagne eller klienten att 
ventilera sin ilska, besvikelse och frustration, och å andra sidan motiv som 
skrämma till åtgärd eller skrämma till passivitet eller maktdemonstration. 



 

 42 

Andra typer av svar är mindre vanliga, exempelvis att motivet skulle vara 
att skydda den egna kriminella verksamheten, höja sin eller gruppens status, 
få tillgång till information eller att hämnas, se tabell 38 i bilaga 4. Detta 
mönster gäller i samtliga verksamhetsgrenar och såväl incidenter med hot 
om våld som direkt fysiskt våld. När det gäller incidenter med allvarliga 
trakasserier är motiv som att skrämmas eller demonstrera makt till och med 
betydligt vanligare än frustrationsmotiv, även om det i realiteten handlar 
om få fall.  
 Att frustrationsorienterade motiv är vanliga är i linje med de internatio-
nella erfarenheterna av att hoten och våldet ofta är expressivt betingade. 
Gärningarna tycks vanligen inte vara någon del i en långsiktig strategi för 
att tillskansa sig konkreta fördelar eller för att bryta mot kriminalvårdens 
regler. I stället handlar det om ett symboliskt, affektladdat beteende där den 
intagne eller klienten kortsiktigt försöker triumfera över den maktlöshet 
som det innebär att vara frihetsberövad. 
 När det gäller de allvarligaste händelserna är det, enligt enkätundersök-
ningen, lika vanligt att motivet bedöms vara att skrämma till åtgärder eller 
passivitet eller att göra en maktdemonstration. Händelser med sådana mo-
tiv skiljer sig i flera viktiga avseenden åt från händelser med främst frustra-
tionsmotiv. Inte minst är det något vanligare att den utsatta är en kvinna, 
att den som utsätter är en man, att gärningsmannen tillhör en kriminell 
gruppering, att den utsatte tidigare utsatts av samma gärningsman och att 
hotet eller våldet inträffar efter en tillsägelse i anstalt eller ett negativt be-
sked i häkte. Vidare är det något vanligare än vid frustrationsmotiv att hot 
bedömdes kunna sättas i verket och att incidenterna lett till rädsla som 
varat under en längre tid. Motiv som att skrämmas eller utöva makt förefal-
ler dessutom i större utsträckning än vid frustrationsmotiv få konsekvenser 
för de drabbades yrkesutövning. Detta behandlas i kommande avsnitt. Det 
handlar här om mer instrumentella handlingar med motiv som går längre 
än att bara vara spontana uttryck för frustration. I de här fallen kan mer 
eller mindre överlagd påverkan ingå i motivbilden. Syftet kan vara att på-
verka personalens hållning eller sätt att arbeta eller i alla fall att just 
skrämmas. Det är dock viktigt att ha i minnet att man här tittar på en liten 
undergrupp av alla anställda i kriminalvården. Det är en minoritet av all 
personal som över huvud taget drabbats av hot, trakasserier eller våld un-
der det studerade året. Av dessa tittar vi här enbart på de allvarligaste hän-
delserna de råkat ut för, där motivet bakom en del av dem uppges vara att 
skrämmas eller att demonstrera makt. 
 I intervjuerna med personal och intagna dominerar erfarenheter av att 
hot och våld mot personalen mestadels är exempel på impulsivt affektbete-
ende. Ett genomgående tema i både de anställdas och de intagnas beskriv-
ningar är att ”bägaren rinner över” för de intagna, i en kombination av 
psykisk instabilitet och frustration över upplevelsen att kriminalvårdens 
regler motarbetar dem. Angreppen eller kommentarerna kommer därför 
oftast när de meddelas ett negativt besked eller en tillsägelse. Det som upp-
levs som dålig eller auktoritär kommunikation från personalens sida i såda-
na situationer, lyfts av flera intervjuade intagna fram som en viktig orsak. 
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”En del vårdare de bara slänger beslutet i ansiktet på en och går därifrån”, 
som en intagen uttryckte det.  
 Motiv som status gentemot andra intagna eller att kunna bryta mot 
regler avvisas genomgående av de intagna som intervjuats. En intagen ger 
följande kommentar: 
 
”Att börja med hot och våld för att få saker insmugglade är alldeles för 
riskfyllt. Det är bättre att bli kompis med dem eller helt enkelt muta. Och 
det ger inte något plus bland andra att vara för aggressiv med personalen, 
även om det är viktigt att hålla dem kort. Det är ju alltid fel att snacka för 
mycket med dem.”  
 
TRAKASSERIERNA MER ÖVERVÄGDA 

Trakasserier är till sin karaktär mer övervägda handlingar som kräver ett 
visst mått av balanserat agerande. Denna bild verifieras av resultat från 
enkätundersökningen, där motiv som att skrämmas och att demonstrera 
makt dominerar när det gäller de allvarligaste trakasserierna, se tabell 39 i 
bilaga 4. Det är också vanligare att den utsatta tidigare utsatts av samma 
gärningsman och det framstår även som att inverkan på yrkesutövningen är 
något större än vid hot och våld, vilket diskuteras mer i kommande avsnitt. 
Till bilden hör också att trakasserierna är vanligare i anstalt, där intagna 
och personal har mer långvarig kontakt. 
 Inte någon av de intagna eller den personal som intervjuades sade sig ha 
erfarenhet av trakasserier. Någon intagen nämner dock att även denna typ 
av kommentarer kan vara ”sådant man slänger ur sig”. Men intervjudata 
fördjupar således inte bilden i detta avseende. 
 
ORSAKERNA I SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis förefaller det rimligt att dela in de allvarligaste inciden-
terna i å ena sidan expressiva handlingar där motivet främst tycks vara 
frustration – och å andra sidan mer instrumentella handlingar där motiv 
som att skrämmas och visa makt finns med i motivbilden. När det gäller de 
frustrationsdrivna angreppen på personal framstår den utlösande faktorn 
ofta som något förhållandevis bagatellartat, exempelvis ett avslag på en 
förfrågan eller en tillsägelse. Samtidigt kan kriminalvårdens byråkrati, med 
ett från de intagnas horisont svårforcerat och inkonsekvent system av rät-
tigheter och skyldigheter och med potentiella möjligheter till maktmissbruk 
från personalens sida, ses som en del i strukturen som skapar förutsättning-
arna för hot och våld. Inte minst i kombination med att många intagna kan 
ha en låg impulskontroll, som gör att de har svårt att hantera tillfälliga 
motgångar och se konsekvenser av sitt handlande.  
 När det gäller incidenterna där motiven är att skrämmas eller visa makt 
tycks handlingarna oftare vara övervägda, ske upprepat, skapa mer rädsla 
och få mer kännbara följder för personalen som utsätts. Det är tydligast 
ifråga om de allvarligaste trakasserierna. Det är dock viktigt att ha i minnet 
att de som uppger att de utsatts för hot, trakasserier eller våld där motiven 
bedöms vara att skrämmas eller att visa makt, trots allt är en mycket liten 
del av all svarande personal, omkring 10–15 procent.  
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Konsekvenser och skadeverkningar 
MEST KORTVARIG RÄDSLA — UNDERLÄGE SKRÄMMER 

En uppenbar konsekvens efter hot av olika slag är rädsla. Enligt enkätun-
dersökningen upplevde över hälften av dem som utsatts för hot eller allvar-
liga trakasserier rädsla och obehag en kort tid efter händelsen, se tabell 40 i 
bilaga 4. En mindre andel, 15 procent, svarar att de också efter en längre 
tid upplevde rädsla eller obehag. Denna andel är lika stor vid direkta hot 
som vid trakasserier. Det som särskiljer de hot och trakasserier som lämnat 
en längre tids kvardröjande rädsla är bland annat att de oftare än andra 
framförts från äldre intagna och från intagna som tillhör kriminella gruppe-
ringar. Bland dem som uppger att de upplevt en längre tids rädsla finns 
också, jämfört med andra drabbade, en högre andel kvinnor och äldre an-
ställda. Detta talar för att individens egen upplevda sårbarhet spelar in för 
hur mycket obehag man upplever av ett våldshot. En annan skillnad är att 
händelser där motivet uppges vara att skrämma eller demonstrera makt i 
större utsträckning leder till kvardröjande rädsla än då motivet uppges vara 
frustration.   
 I intervjuerna med anställda som utsatts förtydligas bilden av att något 
extraordinärt hos den hotande eller i den egna situationen kan göra att 
hoten påverkar mer. En anställd berättar att det enskilda hot som upplevdes 
som mest kännbart inträffade då den anställde var nyopererad, vilket gjorde 
att ett våldsangrepp då skulle ha varit extra farligt. I andra berättelser finns 
inslag av att offren befunnit sig i ett särskilt utsatt läge genom att vara äldre 
än övriga i personalgruppen, genom att känna sig allmänt motarbetade av 
kollegor och ledning eller genom att befinna sig i ett fysiskt underläge som 
kvinna. I forskning kring rädsla för brott är just den upplevda sårbarheten, 
i termer av exempelvis fysisk känslighet eller social isolering, ett etablerat 
begrepp som tillmäts stor betydelse för hur starkt man upplever rädsla för 
brott (Heber, 2005). 
 Ett annat genomgående tema i de intervjuades berättelser är att de hot 
de upplevt som mest skrämmande kom från personer som av ena eller 
andra orsaken uppfattades som särskilt farliga. Det handlar exempelvis om 
labila och HIV-smittade personer eller om personer med koppling till mc-
gäng eller organiserad brottslighet. Detta har gjort att just deras hot upp-
levts som värre än andra, även om det sedan inte hänt något. Sammanfatt-
ningsvis och utifrån både enkätsvar och intervjuer tycks alltså bland annat 
två faktorer vara av betydelse för hur allvarligt ett hot upplevs: den bedöm-
da våldskapaciteten hos den som hotar samt den egna upplevda sårbarhe-
ten.  
 
OVANLIGT MED ALLVARLIGA FYSISKA SKADOR 

När det gäller direkt fysiskt våld har de flesta (90 procent) av dem som 
utsatts för detta enligt enkätsvaren inte fått sådana skador att de behövde 
sjukvård, se tabell 7 i bilaga 4. De som uppgett att de fått skador som krävt 
sjukvård uppgick i absoluta tal till 12 personer. Detta kan grovt och upp-
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skattningsvis innebära att det årligen skadas ett 40-tal kriminalvårdsan-
ställda så pass allvarligt av våld att de måste behandlas i sjukvården för sina 
skador. De psykiska skadeverkningarna av våldsincidenterna förefaller 
utifrån intervjuerna vara begränsade, sett till rädsla för den intagne eller 
klienten – även vid fall som gällt tämligen allvarliga skador. Det som nämns 
av informanterna är i stället besvikelse över kriminalvården och rättsappa-
raten, som de inte tycker har kompenserat eller stöttat dem tillräckligt.  
 
KONSEKVENSER FÖR YRKESUTÖVNINGEN FÖREKOMMER 

En knapp tredjedel av dem som utsatts för hot, våld eller trakasserier anger 
i enkätundersökningen att händelsen påverkat dem i deras yrkesutövning 
eller i deras attityd till yrket, se tabell 41 i bilaga 4. Frågan avsåg genomgå-
ende den allvarligaste incidenten de råkat ut för. Den oftast uppgivna typen 
av konsekvens var ”tvekat inför en åtgärd eller ett beslut”, vilket anges av 
ungefär var sjunde som utsatts. Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser 
det mer exakt är fråga om. Handlar det om att respondenten blivit lite för-
siktigare och tvekat inför en uppgift, men ändå genomfört den eller låtit en 
annan anställd utföra uppgiften, är det förvisso mindre allvarligt. Är det 
däremot så att tveksamheten inneburit att en intagen inte fått exempelvis en 
tillsägelse för att ha brutit mot regler, är det allvarligare. En nästan lika 
vanlig uppgiven konsekvens är ”undvikit ett arbetsområde eller en arbets-
uppgift”. Inte heller här framgår det om arbetsuppgiften blivit utförd av 
någon annan eller vid ett annat tillfälle, eller om arbetsuppgiften inte alls 
utfördes. I vilket fall som helst är det i dessa fall frågan om negativa konse-
kvenser på yrkesutövningen, som sammantaget och i förlängningen riskerar 
att påverka kriminalvårdens funktion. Samtidigt måste det framhållas att 
erfarenheterna av hot, trakasserier och våld i de flesta fall inte uppges ha 
lett till att yrkesutövningen påverkats. 
 Ett genomgående mönster är att de som utsatts för allvarliga trakasseri-
er, oftare än de som utsatts för direkta hot, uppger en eller flera konsekven-
ser för yrkesutövningen – och att de som utsatts för fysiskt våld minst ofta 
uppger någon konsekvens. Ett diffust, opreciserat och mindre spontant hot 
om våld tycks alltså ha mer påverkan på de anställda än ett faktiskt vålds-
angrepp. Som nämndes i föregående avsnitt bedöms också motiven som 
något mer allvarliga vid de allvarliga trakasserierna än vid direkta hot eller 
faktiska våldsangrepp. Av dem som utsatts för allvarliga trakasserier i an-
stalt har närmare en fjärdedel övervägt att byta arbete och några har sagt 
upp sig eller bytt arbetsplats inom kriminalvården.   
 När respondenterna som utsatts för hot, trakasserier eller våld delas upp 
med avseende på uppgiven motivbild, framträder ett större inslag av konse-
kvenser på yrkesutövningen när motiven uppges vara att skrämma eller visa 
makt, jämfört med när motiven uppges vara frustration. Mönstret kan kon-
stateras både i anstalt och i häkte, och såväl när det gäller hot och trakasse-
rier som våld. Mönstret är dock tydligast när det gäller hot och trakasserier. 
De konsekvenser som det finns uppgifter om – och som alltså är vanligare 
när motivet uppges vara att skrämma eller visa makt – är framför allt att de 
tvekat inför eller undvikit en arbetsuppgift. Som tidigare nämnts finns det 
inte några möjligheter att närmare bedöma vad konsekvenserna innebär 
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eller hur allvarliga de är. Det som kan sägas är att det i dessa fall finns ut-
rymme för och tecken på att intagna genom framför allt hot och trakasseri-
er i någon mån påverkat anställda att agera på ett annat sätt än de annars 
skulle ha gjort, vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på kriminalvårdens 
funktion. 
 Ingen av de intervjuade som utsatts menar att de fattat andra beslut som 
rör de intagna efter att ha hotats, inte ens när det gäller allvarligare hot som 
exempelvis rört deras familjer. Vid de allvarligare hoten har i stället konse-
kvenserna blivit att de intagna förflyttats till andra anstalter eller häkten 
och sedan inte setts till av den hotade. Enligt enkätsvaren hade förflyttning-
en av den intagne blivit den omedelbara åtgärden i omkring en fjärdedel av 
de drygt 100 fall där den hotade bedömt att det fanns en risk att hotet fak-
tiskt skulle verkställas. Möjligheten till snabba förflyttningar i kriminalvår-
den tycks alltså utgöra ett skydd mot allvarliga konsekvenser av grövre hot. 
En intervjuad intagen antyder denna funktion i följande kommentar: 
 
”Skulle man ge sig på en vårdare för att få denne att bryta mot reglerna så 
sjukskriver sig bara vårdaren och försvinner. Eller också hamnar man själv 
på ett nytt ställe och får en sämre placering eftersom det nya stället får reda 
på vad man gjort.” 
 
HOT OCH VÅLD KAN SKAPA DISTANS 

I intervjuerna med personal som utsatts nämner dock flera att de efter att 
ha utsatts för hot har blivit mer försiktiga, mindre personliga och mer by-
råkratiska i sitt sätt att bemöta de intagna. ”En mer trist attityd helt en-
kelt”, som en manlig kriminalvårdare uttrycker det. En annan beskriver sin 
reaktion efter en hotfull incident som att ”man blir mindre vårdare och mer 
vakt”.  
    Att många utsatta upplever rädsla och därigenom anlägger en kyligare, 
försiktigare och mer ”vi-mot-dom–präglad” attityd mot de intagna kan ha 
indirekta konsekvenser på yrkesutövningen och på kriminalvården som 
system. Lindberg (2005) beskriver i en socialantropologisk studie hur in-
tagna kvinnor uppfattar det som att kriminalvården upprepat kränker dem 
och att detta i sin tur skapar en misstänksamhet och slutenhet gentemot 
hela gruppen kriminalvårdare. Rimligen gäller också det omvända, det vill 
säga att personalen efter utsatthet för hot och våld från enskilda intagna 
blir mer misstänksamma och slutna gentemot hela gruppen intagna. En 
sådan allmän påverkan kan i sin tur innebära ett sämre anstaltsklimat och 
en sämre vård för många intagna, i termer av mindre mänskligt bemötande 
och att personalen undviker att hjälpa de intagna mer än vad de formellt 
sett måste i olika situationer. 
 
DISTANS KAN OCKSÅ SKYDDA 

En orsak till att våldshoten inte korrumperar de anställda oftare eller mer 
allvarligt tycks utifrån materialet vara möjligheterna att vid tillräckligt all-
varliga händelser flytta på den intagne – eller på den anställde. En annan 
omständighet av betydelse är rimligen att de som fattar mer kritiska beslut 
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om intagna, som exempelvis att avslå en begäran om att få ringa ett visst 
telefonnummer, är personer som inte dagligen träffar dem. Denna typ av 
byråkratiskt system, som från de intagnas horisont naturligtvis är frustre-
rande och i sig tycks generera en del expressiva hot, framstår alltså som en 
mekanism som samtidigt förebygger instrumentellt motiverade hot. Som 
nämnts konstaterade även Worthley i sin metaanalys av amerikanska un-
dersökningar om våld mot anstaltspersonal, att ett motsatsförhållande kan 
råda mellan incitamenten för expressivt respektive instrumentellt våld.   
 
TANKAR PÅ ATT SLUTA SIN ANSTÄLLNING 

I enkätundersökningen är det en inte obetydlig andel bland personalen som 
utsatts som svarat att de därför ”övervägt att byta eller sluta med arbetet”, 
se tabell 41 i bilaga 4. Här är andelarna också högre bland dem som uppger 
att motivet bakom incidenten var att skrämma eller visa makt. Bland dem 
som intervjuats finns det exempel på anställda som på grund av det inträf-
fade slutat sin anställning i kriminalvården. Dessa nämner genomgående att 
ett dåligt stöd från arbetsledning och en besvikelse över kriminalvården som 
system var en viktig orsak till beslutet. I dessa, i och för sig ovanliga fall, ser 
de anställda arbetsgivaren eller arbetsledningen som det stora problemet, 
snarare än de våldsamma eller hotfulla intagna.  
 
KONSEKVENSERNA I SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis ger både enkätsvaren och intervjuerna vid handen att 
hot, allvarliga trakasserier eller våld från intagna i de flesta fall inte får 
tydliga konsekvenser för offrens yrkesutövning. Det är dock troligt att åt-
minstone en del av dem som i enkätundersökningen svarat att de ”tvekat 
inför ett beslut eller en åtgärd” eller ”undvikit ett arbetsområde eller en 
arbetsuppgift” agerat på ett sådant sätt att enskilda eller grupper av intagna 
fått vissa otillbörliga fördelar genom att exempelvis slippa tillsägelser. Det 
framgår vidare att sådana konsekvenser är vanligare när de som utsatts 
uppger att motivet var att skrämma eller visa makt, jämfört med om moti-
vet var allmän frustration. Även om sådana konsekvenser framstår som 
mindre vanliga, är det viktigt att vara vaksam på tendenser till tvekan och 
undfallenhet bland personalen. Om någon i en personalgrupp utsätts eller 
känner oro för att utsättas igen, och därför tvekar och står tillbaka i situa-
tioner som kräver insatser, kan det även påverka dennes kollegor att bli mer 
passiva. Om en sådan passivitet får spridning kan personalkollektivet i sin 
helhet bli mer splittrat och fungera sämre. 
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Hanteringen av hot och våld 
mot personalen 
I detta kapitel belyses några resultat om hur förekomst av hot och våld 
hanteras i kriminalvården. Inledningsvis redovisas uppgifter från enkätun-
dersökningen om i vilken utsträckning händelser av detta slag meddelas till 
arbetsledare, fångas upp av systemet för incidentrapporter och anmäls till 
polisen. Därefter redovisas resultat från samma undersökning om i vilken 
utsträckning konkreta åtgärder vidtagits till följd av att personal utsatts för 
hot, trakasserier eller våld.  
 

Vad blir känt? 
När personalen i kriminalvården är med om tillbud av olika slag ska de 
meddela detta till sin arbetsledning och även fylla i en blankett till systemet 
för incidentrapportering, vilket alltså även gäller vid fall av hot, trakasserier 
och våld mot personal. Under senare år har det också tydligare uttalats att 
händelser av detta slag bör anmälas till polisen.  
 Med start år 2006 prövas ett nytt IT-baserat system där uppgifter till 
incidentrapporten samordnas med uppgifter till skadeanmälan. Under det 
år som föreliggande kartläggnings datainsamling omfattar, år 2005, var 
dock enbart det gamla blankettbaserade systemet i drift. 
 Av intervjuerna med nyckelpersoner att döma är det en utbredd upp-
fattning att inte alla tillbud meddelas till arbetsledare, att bara en mindre 
del av alla tillbud rapporteras till systemet för incidentrapportering och att 
än färre fall anmäls till polisen. I enkätundersökningen ställdes fördjup-
ningsfrågor om huruvida de som utsatts för hot, trakasserier eller våld ock-
så meddelat sin arbetsledning, rapporterat till incidentrapporteringssystemet 
respektive polisanmält det inträffade. Frågorna gällde här genomgående de 
allvarligaste händelserna som de utsatta drabbats av under år 2005. 
 Majoriteten av personalen i anstalt som utsatts för hot, trakasserier eller 
våld under år 2005 uppger att de meddelade detta till arbetsledare, se tabell 
42 i bilaga 4. Särskilt hög är den uppgivna benägenheten att till arbetsleda-
re meddela våld, vilket 75 procent av anstaltspersonalen som utsatts för 
våld uppger att de gjort. Omkring hälften av alla som utsatts uppger sig ha 
rapporterat det inträffade på en incidentrapport. Även på incidentrappor-
terna tycks det vara våld som rapporteras i störst utsträckning (62 procent). 
Däremot är det färre av de utsatta i anstalt som uppger att de anmält det 
inträffade till polisen, även om i alla fall 31 procent av dem som utsatts för 
våld uppger att de polisanmält händelsen. Genomgående gäller att trakasse-
rier meddelas, rapporteras och anmäls i klart lägre utsträckning än både hot 
och våld. 
 Resultaten från häkte påminner om resultaten från anstalt. I relativt stor 
utsträckning uppges utsatthet för hot, trakasserier eller våld ha meddelats 
till arbetsledare, särskilt våld (78 procent), och ungefär hälften av fallen 
uppges ha rapporterats på incidentrapport. Men till polisen är det klart 
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färre som anmält när något inträffat – och trakasserier polisanmäls i stort 
sett inte alls. 
 I transporttjänsten är det färre av offren som uppger att de meddelat det 
inträffade till arbetsledare, jämfört med i anstalt och häkte. Den uppgivna 
benägenheten att rapportera på incidentrapport framstår som jämförbar 
med den i anstalt och häkte, men benägenheten att polisanmäla exempelvis 
våld som lägre. Möjligheterna att dra slutsatser om hur stor del av händel-
serna i transporttjänsten som rapporteras begränsas dock av att det i flera 
av kategorierna handlar om få uppgivna fall av utsatthet för hot, trakasseri-
er och våld. 
 Av de utsatta i frivården uppger majoriteten att de meddelat det inträf-
fade till arbetsledare – och här är nivån till skillnad från i övriga verksam-
hetsgrenar särskilt hög när det gäller hot. Rapporteringen på incidentrap-
port är inte hög generellt sett. Och både när det handlar om hot och trakas-
serier har få av de drabbade polisanmält det inträffade. Det måste dock 
framhållas att redovisningen om frivården bygger på få fall av utsatthet, 
vilket gör resultaten osäkra. 
 En erfarenhet från så kallade offerundersökningar är att många personer 
som uppger att de utsatts för brott påstår att de också anmält det inträffade 
till polisen, trots att de uppenbarligen inte gjort det. I svenska undersök-
ningar har det konstaterats att det inte är ovanligt att det rapporteras om 
dubbelt så många polisanmälningar jämfört med hur många polisanmäl-
ningar som faktiskt upprättats (SCB, 2004). När det gäller om man rappor-
terat på incidentrapport eller inte finns det vissa möjligheter att bedöma om 
det även i denna enkätundersökning förekommer så kallad överrapporte-
ring.  
 I fråga om hot uppger cirka hälften av de drabbade att de rapporterat 
detta på incidentrapport. I fråga om trakasserier är motsvarande andelar 
mindre än en fjärdedel och i fråga om våld två tredjedelar. Omräknat till 
hela kriminalvårdens personal skulle detta grovt och uppskattningsvis inne-
bära att i storleksordning 1 400 anställda skulle ha rapporterat på incident-
rapport att de utsatts för hot, trakasserier och våld under år 2005. Sam-
manlagt registrerades drygt 350 incidentrapporter som avser detta år, där 
var och en av rapporterna kan beröra flera anställda. Även om uppgifterna 
således inte är direkt jämförbara, antyder den stora skillnaden dock att det 
inte är osannolikt att det är fler som i enkätundersökningen uppger att de 
rapporterat händelser på incidentrapport jämfört med hur många som fak-
tiskt har gjort det. Detta innebär i sin tur att det inte är otänkbart att även 
omfattningen av användningen av de två andra rapporteringsformerna ten-
derar att överskattas något, vilket bör beaktas då resultaten nedan tolkas. 
 

I vilken utsträckning vidtas åtgärder för 
personal som drabbas? 
I enkätundersökningen fick de som utsatts för hot, trakasserier eller våld 
ange om detta föranledde att det vidtogs åtgärder på arbetsplatsen. Dessa 
följdfrågor avsåg genomgående det allvarligaste fallet som den drabbade 
varit med om under år 2005. De tänkbara åtgärderna sträcker sig från or-
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ganiserade stödsamtal av typen debriefing, via förändring av arbetsuppgif-
terna, till långtgående åtgärder som skyddade personuppgifter. Svarsalter-
nativen anpassades till respektive verksamhetsgren, vilket gör att resultaten 
redovisas separat per verksamhetsgren. Redovisningen omfattar enbart dem 
som meddelat arbetsledningen att de utsatts – och där det alltså funnits 
möjlighet att vidta åtgärder. Däremot finns det inte någon grund för att 
avgöra om det fanns ett konkret behov av åtgärd. Det finns inte heller någ-
ra uppgifter om de som drabbats ville att det skulle vidtas åtgärder, vilket 
förstås kan ha betydelse för om åtgärder vidtagits eller inte.  
 De konkreta åtgärder som förekommer i nämnvärd utsträckning i an-
stalt som svar på till arbetsledningen meddelad utsatthet är stödsamtal och 
omplacering av intagen, som är sinsemellan ungefär lika vanliga. Att främst 
någon av dessa två åtgärder vidtagits uppger 42 procent av dem som utsatts 
för hot, 24 procent av dem som utsatts för trakasserier och 43 procent av 
dem som utsatts för våld, se tabell 43 i bilaga 4.  
 Resultaten från häkte är mycket lika resultaten från anstalt. Att främst 
stödsamtal eller omplacering av intagen genomfördes svarade 32 procent av 
dem som utsatts för hot, 37 procent av dem som utsatts för trakasserier och 
40 procent av dem som utsatts för våld. 
 När personal i transporttjänsten drabbas och meddelar detta till arbets-
ledningen, tycks det leda till åtgärder i mindre utsträckning än i anstalter 
och häkten. Det är dock frågan om så få fall i enkätundersökningen att det 
inte finns ett säkert underlag. 
 Även för frivården saknas det ett säkert underlag, eftersom så få i enkät-
undersökningen utsatts och meddelat detta till arbetsledning. När åtgärder 
vidtas tycks det oftast handla om att en annan handläggare får överta klien-
ten eller att stödsamtal erbjuds. 
 Den bild som dessa resultat tecknar är att det i betydande utsträckning 
vidtas konkreta åtgärder på arbetsplatsen när personal utsatts för hot, tra-
kasserier eller våld och att arbetsledningen meddelas vad som hänt. Det 
förefaller vara vanligast att åtgärder vidtas efter fall av våld. De vanligaste 
åtgärderna är att offret får stödsamtal av typen debriefing eller att den in-
tagne omplaceras, eller i fallet frivården att klienter får en annan handläg-
gare. Mer ingående analyser när det gäller hot visar att det är ytterligare 
något vanligare att åtgärder vidtas i de fall då personalen blivit rädd och än 
mer så när personalen upplevde risk att hotet skulle sättas i verket. Samti-
digt är ett resultat att det i många fall inte vidtas någon konkret åtgärd till 
följd av meddelade fall av hot, trakasserier och våld. Till bilden hör dock de 
tidigare redovisade resultaten att de typiska fallen av hot och våld bedöm-
des som lindriga och inte särskilt skrämmande av dem som utsatts. Noter-
bart är dock att fallen av trakasserier, som oftare än andra händelser upp-
ges skapa obehag, mindre ofta meddelas till arbetsledning och möts med 
konkreta åtgärder, i alla fall i anstalt. 
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Bilaga 2. Enkätformulär. Anstaltsversionen  
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Bilaga 3. Enkätundersökningens 
genomförande 
URVAL 

Urvalet av anstalter drogs enligt principen proportionerligt stratifierat ur-
val. Strata bildades efter säkerhetsgrad på anstalterna, i detta fall öppen, 
sluten eller sluten med säkerhetsplatser. Inom varje stratum drogs ett obun-
det slumpmässigt urval av anstalter. Häkten och frivårdskontor valdes ut 
efter principen obundet slumpvis urval. Samtliga kontor inom transport-
tjänsten ingick i urvalet. Dessutom gjordes ett extraurval av en anstalt med 
förhöjd säkerhet och ett stort häkte i en storstad. På de utvalda verksam-
hetsställena i de fyra verksamhetsgrenarna omfattade urvalet samtliga an-
ställda som fått lön någon gång under perioden februari till november 
2005. 
 
DATAINSAMLING 

Distributionen av enkäterna skedde till de anställdas hemadresser med hjälp 
av kriminalvården. I fall då den anställde hade skyddad adress skickades 
enkäten till arbetsplatsen.  
  Enkäterna besvarades anonymt. För att göra det möjligt att skicka en 
påminnelse till dem som inte svarade efter det första utskicket, fick respon-
denterna även ett svarskort att skicka in separat. På svarskortet fanns ett 
löpnummer som också fanns på en lista med respondenternas adresser. På 
så sätt kunde de som svarat prickas av, utan att det gick att koppla ihop 
respondenten med den specifika enkät de skickat in. En påminnelse till-
sammans med ett ytterligare exemplar av enkäten skickades ut till dem som 
inte svarat inom den utsatta svarstiden.  
 
ÖVERTÄCKNING 

Av de 4 081 utvalda individerna i grundurvalet befanns 58 personer vara 
sådana som inte ingår i den population undersökningen gäller. I denna 
grupp finns bland annat personer som inte längre arbetar kvar eller som av-
lidit. När överteckningen räknas bort från bruttourvalet återstår ett netto-
urval med 4 023 personer. Redovisningarna av svarsfrekvenserna bygger på 
nettourvalet. 
 
BORTFALL 

Bortfallet består dels av externt bortfall som innebär att enkäten inte är 
besvarad alls, dels av internt bortfall som innebär att vissa frågor i en in-
skickad enkät inte besvarats.  
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Tabell 1. Antal och andel svarande i enkätundersökningen per verksamhetsgren och totalt. 

Verksamhetsgren Nettourval Inkomna svar Andel svarande 

Grundurval    
Anstalt 1 893 1 209 64 
Häkte 1 230 798 65 
Frivård 458 356 78 
Transporttjänst 442 284 64 
Totalt grundurval 4 023 2 647 66 
  
Extraurval  
Anstalt säkerhet 296 166 56 
Häkte storstad 202 108 53 
Totalt grund + extraurval 4 521 2 921 65 

 
Det externa bortfallet i det så kallade grundurvalet av verksamhetsställen 
uppgår till 34 procent. Svarsfrekvensen totalt sett uppgår således till 
66 procent. Frivården hade högst svarsfrekvens, med 78 procent svarande. 
 I extraurvalet av en anstalt med platser med förhöjd säkerhet och av 
ytterligare ett stort häkte i en storstad, var svarsfrekvensen lägre, drygt 
50 procent. Svarsfrekvensen för grundurvalet och extraurvalet sammantaget 
är 65 procent. Av anonymitetsskäl har inte några uttryckliga bortfallsanaly-
ser genomförts. 
 Det interna bortfallet i grundurvalet skiljer sig åt mellan verksamhets-
grenarna. För de centrala frågorna om individen var utsatt för hot, trakas-
serier eller våld under 2005 var det interna bortfallet för anstalt 3 procent, 
för frivård 2 procent och för häkte och transporttjänst 5 procent. Att det 
finns internt bortfall innebär att antalet svar som redovisningarna bygger på 
skiljer sig åt från fråga till fråga och även mellan exempelvis verksamhets-
grenarna när det gäller en och samma fråga.  
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Bilaga 4. Tabellbilaga 
I många av tabellerna i denna bilaga redovisas svarsfördelningen i andelar i 
procent, i absolut antal svarande samt med uppgifter om 95-procentiga 
konfidensintervall. Avrundning av procenttal innebär i vissa fall att svars-
andelarna inte summerar upp till exakt 100 procent.  
 
KAPITEL: OMFATTNING OCH TYP AV HOT, TRAKASSERIER OCH VÅLD 

Tabell 1. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse år 2005. 
Samtliga respondenter inom respektive verksamhetsgren och totalt. Andel i procent, konfidens-
intervall, antal utsatta och antal respondenter. 

Verksamhets-
gren 

Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld Utsatta för 
skadegörelse

Utsatta för hot, 
trakasserier 
eller våld (ej 

skadegörelse). 
Anstalt 23,6 ± 2,4

281 (n=1189)
10,1 ± 1,7

117 ( n=1153)
5,6 ± 1,3

64 (n=1150)
0,7 ± 0,5

8 (n=1150)
26,2 ± 2,5 

317 (n=1209) 
Häkte 27,6 ± 3,2

211 (n=764)
10,2 ± 2,2

76 (n=743)
8,9 ± 2,0

66 (n=744)
0,9 ± 0,7

7 (n=744)
30,1 ± 3,2 

238 (n=791) 
Transporttjänst 24,5 ± 5,1

67 (n=274)
5,0 ± 2,6

13 (n=262)
10,8 ± 3,7

29 (n=268)
0

0 (n=268)
25,4 ± 5,1 

72 (n=284) 
Frivård 8,0 ± 2,8

28 (n=351)
4,6 ± 2,2

16 (n=348)
0,6 ± 0,8

2 (n=341)
0,3 ± 0,6

1 (n=341)
12,1 ± 3,4 

43 (n=356 ) 
Totalt 22,8 ± 1,6

587 (n=2578)
8,9 ± 1,1

222 (n=2506)
6,4 ± 1,0

161 (n=2503)
0,6 ± 0,3

16 (n=2503)
26,0 ± 1,7 

686 (n=2640) 
 
 
Tabell 2. Hot, våld samt hot och våld av alla rapporterade händelser på incidentrapporter år 
2005. Per verksamhetsgren och totalt. Antal. 

Verksamhetsgren Rapporterat hot. 
Antal.

Rapporterat våld. 
Antal.

Rapporterat hot 
och våld. Antal. 

Anstalt 128 29 26 
Häkte 47 18 15 
Transporttjänst 5 11 9 
Frivård 16 2 3 
Totalt 196 59 53 

 
 
Tabell 3. Hur hoten framfördes per verksamhetsgren. Andel i procent och antal. 

Hur hoten framfördes Anstalt
(n=280)

Häkte
(n=208)

Transporttjänst
(n=66)

Frivård 
(n=27) 

Muntligt 90,4 (253) 93,3 (194) 95,5 (63) 55,5 (15) 
Via annan 5,7 (16) 3,4 (7) 3,0 (2) 3,7 (1) 
Annat 2,1 (6) 2,4 (5) 1,5 (1) 0 (0) 
Telefon 0,7 (2) 0,5 (1) 0 (0) 40,7 (11) 
Brev 0,7 (2) 0,5 (1) 0 (0) 0 (0) 
Sms 0,4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Via e-post 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Via internet (chat, forum etc.) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 
 



 

 78 

Tabell 4. Mot vem eller mot vad hoten riktade sig per verksamhetsgren. Andel i procent och antal. 

Mot vem eller vad Anstalt
(n=371)

Häkte
(n=260)

Transporttjänst 
(n=84) 

Frivård 
(n=30) 

Hot om våld mot respondenten 66,8 (248) 71,9 (187) 66,7 (56) 60,0 (18) 
Konkret hot mot myndigheten i stort 11,6 (43) 8,5 (22) 3,6 (3) 6,7 (2) 
Hot om annat 11,6 (43) 7,3 (19) 17,9 (15) 23,3 (7) 
Hot om skadegörelse av respondentens 
egendom 4,9 (18) 3,1 (8) 3,6 (3) 0 (0) 
Hot om våld mot anhörig 4,6 (17) 8,8 (23) 8,3 (7) 6,7 (2) 
Hot om skadegörelse av anhörigs 
egendom 0,5 (2) 0,4 (1) 0 (0) 3,3 (1) 

 
 
Tabell 5. Typ av trakasserier per verksamhetsgren. Antal. 

Typ av trakasserier Anstalt
(n=176)

Häkte
(n=92)

Transporttjänst 
(n=10) 

Frivård 
(n=23) 

Obehagligt uttalande på arbetsplatsen 90 57 7 7 
Annat 22 15 0 2 
Ej något av ovanstående 18 5 1 5 
Kartläggning respondent 10 3 1 0 
Kartläggning myndighetens rutiner 10 1 0 0 
Planerat våldsangrepp 7 0 0 0 
Någon befunnit sig på samma plats som 
respondent 4 2 1 0 
Telefon eller sms 4 7 0 7 
Tryckt/spridit information 4 0 0 0 
Brev eller e-post 3 3 0 2 
Falskt tips till polis 3 0 0 0 
Oönskad beställning 1 1 0 0 
 
 
Tabell 6. Typ av våld per verksamhetsgren. Antal. 

Typ av våld Anstalt
(n=74)

Häkte
(n=89)

Transporttjänst 
(n=45) 

Frivård 
(n=1) 

Slag eller sparkar 38 49 23 0 
Knuff eller kastning 10 19 11 0 
Annan typ av våld 16 7 3 0 
Stryptag 3 0 0 0 
Bitning 3 6 8 0 
Hugg med trubbigt tillhygge 2 3 0 0 
Föremål kastats 2 4 0 1 
Knivskärning eller hugg 0 0 0 0 
Hugg med vasst föremål 0 1 0 0 
Beskjutning 0 0 0 0 
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Tabell 7. Typ av fysisk skada per verksamhetsgren. Antal. 

Typ av fysisk skada Anstalt
(n=61)

Häkte
(n=63)

Transporttjänst 
(n=31)

Frivård 
(n=2) 

Våldet gav inga fysiska skador alls 34 28 9 0 
Skadad men behövde inte behandlas av 
läkare eller tandläkare 

20 31 19 1 

Skadad och behandlades av sjuk- eller 
tandvårdspersonal men fick gå hem direkt

5 2 2 0 

Skadad och behandlades på sjukhus och 
blev inskriven för att stanna där ett tag 

1 1 1 1 

Vet inte 1 1 0 0 
 
 
Tabell 8. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005. Alla respondenter 
som arbetade hela år 2005 per verksamhetsgren och totalt. Andel i procent, konfidensintervall, 
antal utsatta och antal respondenter. 

Verksamhetsgren Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld Utsatta för hot, trak-
asserier eller våld

Anstalt 26,1 ± 3,1
201 (n=769)

11,8 ± 2,3
88 (n=747)

6,4 ± 1,8
48 (n=745)

29,7 ± 3,2
231 (n=777)

Häkte 32,0 ± 4,1
156 (n=487)

11,8 ± 2,9
56 (n=474)

12,8 ± 3,0
61 (n=475)

35,6 ± 4,2
175 (n=492)

Transporttjänst 33,1 ± 6,9
59 (n=178)

7,0 ± 3,8
12 (n=172)

15,9 ± 5,4
28 (n=176)

35,4 ± 7,0
64 (n=181)

Frivård 8,6 ± 3,3
24 (n=279)

4,4 ± 2,4
12 (n=275)

0,7 ± 1,0
2 (n=269)

12,5 ± 3,9
35 (n=281)

Totalt alla verksamhets-
grenar 

25,7 ± 2,1
440 (n=1713)

10,1 ± 1,4
168 (n=1668)

8,3 ± 1,3
139 (n=1665)

29,2 ± 2,1
505 (n=1731)

 
 
Tabell 9. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005. Kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer som arbetade hela år 2005. Andel i procent, konfidensintervall, antal utsatta 
och antal respondenter. 

Verksamhetsgren/    
yrkeskategori 

Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för 
våld

Utsatta för hot, tra-
kasserier eller våld 

Anstalt, kriminalvårdare 31,7 ± 4,2
152 (n=479)

15,3 ± 3,3
71 (n=464)

9,2 ± 2,6
43 (n=466)

36,4 ± 4,3 
176 (n=483) 

Häkte, kriminalvårdare 37,2 ± 4,8
144 (n=387)

13,2 ± 3,4
50 (n=380)

14,9 ± 3,6
57 (n=383)

41,9 ± 4,9 
162 (n=387) 

Transporttjänst, kriminal-
vårdare 

38,8 ± 7,7
59 (n=152)

8,2 ± 4,5
12 (n=146)

18,7 ± 6,2
28 (n=150)

41,6 ± 7,8 
64 (n=154) 

Frivård, frivårds-
inspektörer 

8,2 ± 3,7
17 (n=208)

5,9 ± 3,2
12 (n=205)

0,5 ± 1,0
1 (n=202)

12,9 ± 4,5 
27 (n=209) 
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Tabell 10. Antal personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 och som utsatts, 
respektive inte utsatts, tidigare. Respondenter som arbetade hela 2005 och som arbetat i minst 
två år. Samtliga yrkeskategorier per verksamhetsgren och totalt.   

Verksamhetsområde Varav utsatta under 2005

Anstalt 
Utsatta innan 2005 190 (n=376)
Ej utsatta innan 2005 13 (n=148)
 
Häkte  
Utsatta innan 2005 136 (n=286)
Ej utsatta innan 2005 9 (n=92)
 
Transporttjänst  
Utsatta innan 2005 54 (n=97)
Ej utsatta innan 2005 1 (n=44)
 
Frivård  
Utsatta innan 2005 21 (n=125)
Ej utsatta innan 2005 9 (n=113)
 
Totalt 
Utsatta innan 2005 401 (n=884)
Ej utsatta innan 2005 32 (n=397)

 
 



 

 81 

KAPITEL: OFFER, GÄRNINGSMÄN OCH RISKSITUATIONER 

Tabell 11. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 uppdelat på kön. 
Respondenter som arbetade hela år 2005 per verksamhetsgren. Andel i procent, konfidens-
intervall, antal utsatta och antal respondenter. 

Verksamhetsgren Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för 
våld

Utsatta för hot, tra-
kasserier eller våld

Anstalt 
Män 32,0 ± 4,5

134 (n=419)
15,8 ± 3,6

64 (n=405)
8,6 ± 2,7

35 (n=405)
35,3 ± 4,5

150 (n=425)
Kvinnor 19,4 ± 4,2

67 (n=345)
7,1 ± 2,7

24 (n=337)
3,6 ± 2,0

12 (n=335)
23,1 ± 4,4

80 (n=347)
 
Häkte 
Män 38,3 ± 5,5

113 (n=295)
15,0 ± 4,1

43 (n=287)
18,1 ± 4,4

52 (n=288)
42,2 ± 5,6

125 (n=296)
Kvinnor 21,7 ± 5,9

41 (n=189)
6,5 ± 3,5

12 (n=186)
4,8 ± 3,1

9 (n=186)
25,0 ± 6,1

48 (n=192)
 
Transporttjänst 
Män 35,6 ± 7,7

53 (n=149)
6,9 ± 4,1

10 (n=145)
17,6 ± 6,1

26 (n=148)
38,4 ± 7,8

58 (n=151)
Kvinnor 20,7 ± 14,7

6 (n=29)
7,7 ± 9,9
2 (n=27)

7,1 ± 9,5
2 (n=28)

20,0 ± 14,3
6 (n=30)

 
Frivård Samtliga 
Män 12,9 ± 7,1

11 (n=85)
8,4 ± 6,0
7 (n=83)

0
0 (n=82)

18,8 ± 8,3
16 (n=85)

Kvinnor 6,7 ± 3,5
13 (n=194)

2,6 ± 2,3
5 (n=192)

1,1 ± 1,5
2 (n=187)

9,7 ± 4,1
19 (n=196)

 
Totalt alla verksamhetsgrenar 
Män 32,8 ± 3,0

311 (n=948)
13,5 ± 2,2

124 (n=920)
12,2 ± 2,1

113 (n=923)
36,5 ± 3,0

349 (n=957)
Kvinnor 16,8 ± 2,7

127 (n=757)
5,8 ± 1,7

43 (n=742)
3,4 ± 1,3

25 (n=736)
20,0 ± 2,8

153 (n=765)
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Tabell 12. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 uppdelat på 
ålderskategorier. Respondenter som arbetade hela år 2005 per verksamhetsgren och totalt. 
Andel i procent, konfidensintervall, antal utsatta och antal respondenter. 

Verksamhetsgren Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för 
våld

Utsatta för hot, tra-
kasserier eller våld

Anstalt 
Under 30 år 35,4 ± 9,4

35 (n=99)
23,2 ± 8,3
23 (n=99)

12,1 ± 6,4
12 (n=99)

45,5 ± 9,8
45 (n=99)

30–45 år 33,5 ± 5,5
94 (n=281)

15,7 ± 4,3
43 (n=274)

8,7 ± 3,3
24 (n=277)

36,9 ± 5,6
104 (n=282)

46 år eller äldre 18,6 ± 3,9
72 (n=387)

5,9 ± 2,4
22 (n=372)

3,3 ± 1,8
12 (n=367)

20,8 ± 4,0
82 (n=394)

 
Häkte 
Under 30 år 42,0 ± 11,6

29 (n=69)
19,4 ± 9,5
13 (n=67)

17,9 ± 9,2
12 (n=67)

49,3 ± 11,8
34 (n=69)

30–45 år 39,3 ± 6,5
84 (n=214)

13,4 ± 4,6
28 (n=209)

17,0 ± 5,1
36 (n=212)

43,5 ± 6,6
94 (n=216)

46 år eller äldre 20,4 ± 5,6
41 (n=201)

7,1 ± 3,6
14 (n=197)

6,7 ± 3,5
13 (n=195)

22,1 ± 5,7
45 (n=204)

 
Transporttjänst 
Under 30 år 10,0 ± 18,6

1 (n=10)
10,0 ± 18,6

1 (n=10)
10,0 ± 18,6

1 (n=10)
20,0 ± 24,8

2 (n=10)
30–45 år 35,8 ± 11,5

24 (n=67)
7,6 ± 6,4
5 (n=66)

19,1 ± 9,3
13 (n=68)

37,7 ± 11,4
26 (n=69)

46 år eller äldre 33,7 ± 9,2
34 (n=101)

6,3 ± 4,8
6 (n=96)

14,3 ± 6,9
14 (n=98)

35,3 ± 9,3
36 (n=102)

 
Frivård 
Under 30 år 15,0 ± 15,6

3 (n=20)
10,0 ± 13,1

2 (n=20)
0

0 (n=20)
25,0 ± 19,0

5 (n=20)
30–45 år 12,1 ± 5,9

14 (n=116)
4,3 ± 3,7

5 (n=116)
1,8 ± 2,5

2 (n=112)
16,2 ± 6,7

19 (n=117)
46 år eller äldre 4,9 ± 3,6

7 (n=142)
3,6 ± 3,1

5 (n=138)
0

0 (n=136)
7,7 ± 4,4

11 (n=143)
 
Totalt alla verksamhetsgrenar 
Under 30 år 34,3 ± 6,6

68 (n=198)
19,9 ± 5,6

39 (n=196)
12,8 ± 4,7

25 (n=196)
43,4 ± 6,9

86 (n=198)
30–45 år 31,9 ± 3,5

216 (n=678)
12,2 ± 2,5

81 (n=665)
11,2 ± 2,4

75 (n=669)
35,5 ± 3,6

243 (n=684)
46 år eller äldre 18,5 ± 2,6

154 (n=831)
5,9 ± 1,6

47 (n=803)
4,5 ± 1,4

39 (n=796)
20,6 ± 2,7

174 (n=843)
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Tabell 13. Andel personal som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 2005 uppdelat på 
tjänstgöringstid. Respondenter som arbetade hela år 2005 per verksamhetsgren och totalt. 
Andel i procent, konfidensintervall, antal utsatta och antal respondenter. 

Verksamhetsgren Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för 
våld

Utsatta för hot, 
trakasserier eller 

våld
Anstalt 
Tjänstgjort 1–2 år 24,6 ± 7,3

33 (n=134)
9,2 ± 5,2

12 (n=130)
6,0 ± 4,0

8 (n=134)
29,4 ± 7,7

40 (n=136)
Tjänstgjort 3–7 år 33,9 ± 6,0

80 (n=236)
21,6 ± 5,3

50 (n=232)
8,6 ± 3,6

20 (n=233)
40,3 ± 6,2

96 (n=238)
Tjänstgjort 8 år eller längre 21,7 ± 4,1

83 (n=382)
6,0 ± 2,4

22 (n=368)
5,0 ± 2,2

18 (n=361)
23,3 ± 4,2

90 (n=386)
 
Häkte 
Tjänstgjort 1–2 år 35,8 ± 10,4

29 (n=81)
10,4 ± 6,8

8 (n=77)
10,1 ± 6,7

8 (n=79)
43,2 ± 10,8

35 (n=81)
Tjänstgjort 3–7 år 40,0 ± 8,1

56 (n=140)
14,6 ± 5,9

20 (n=137)
18,1 ± 6,4

25 (n=138)
42,7 ± 8,1

61 (n=143)
Tjänstgjort 8 år eller längre 26,1 ± 5,5

65 (n=249)
10,6 ± 3,8

26 (n=246)
11,5 ± 4,0

28 (n=243)
28,7 ± 5,6

72 (n=251)
 
Transporttjänst 
Tjänstgjort 1–2 år 14,8 ± 13,4

4 (n=27)
3,7 ± 7,1
1 (n=27)

11,1 ± 11,9
3 (n=27)

18,5 ± 14,7
5 (n=27)

Tjänstgjort 3–7 år 25,0 ± 14,1
9 (n=36)

11,4 ± 10,5
4 (n=35)

11,1 ± 10,3
4 (n=36)

27,0 ± 14,3
10 (n=37)

Tjänstgjort 8 år eller längre 38,6 ± 9,5
39 (n=101)

5,2 ± 4,4
5 (n=96)

19,2 ± 7,8
19 (n=99)

40,8 ± 9,5
42 (n=103)

 
Frivård 
Tjänstgjort 1–2 år 7,7 ± 10,2

2 (n=26)
11,5 ± 12,3

3 (n=26)
0

0 (n=26)
19,2 ± 15,1

5 (n=26)
Tjänstgjort 3–7 år 9,3 ± 6,6

7 (n=75)
5,4 ± 5,2
4 (n=74)

1,4 ± 2,7
1 (n=73)

14,5 ± 7,9
11 (n=76)

Tjänstgjort 8 år eller längre 8,6 ± 4,2
15 (n=174)

2,9 ± 2,5
5 (n=171)

0,6 ± 1,2
1 (n=166)

10,9 ± 4,6
19 (n=175)

 
Totalt alla verksamhetsgrenar 
Tjänstgjort 1–2 år 25,4 ± 5,2

68 (n=268)
9,2 ± 3,5

24 (n=260)
7,1 ± 3,1

19 (n=266)
31,5 ± 5,5

85 (n=270)
Tjänstgjort 3–7 år 31,2 ± 4,1

152 (n=487)
16,3 ± 3,3

78 (n=478)
10,4 ± 2,7

50 (n=480)
36,0 ± 4,2

178 (n=494)
Tjänstgjort 8 år eller längre 22,3 ± 2,7

202 (n=906)
6,6 ± 1,6

58 (n=881)
7,6 ± 1,8

66 (n=869)
24,4 ± 2,8

223 (n=915)
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Tabell 14. Antal personal i anstalt per yrkeskategori som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 
2005. Respondenter som arbetade hela året. Antal. 

Yrkeskategori  Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld 

Chef/inspektör 16 (n=51) 6 (n=50) 2 (n=49) 
Kriminalvårdare 152 (n=479) 71 (n=464) 43 (n=466) 
Sjukvårdspersonal/psykolog 4 (n=21) 0 (n=20) 0 (n=19) 
Civil personal med klientkontakt 7 (n=65) 3 (n=65) 0 (n=62) 
Civil personal utan klientkontakt 6 (n=70) 1 (n=70) 1 (n=69) 
Annat 14 (n=55) 7 (n=52) 0 (n=53) 

 
 
Tabell 15. Antal personal i häkte per yrkeskategori som utsattes för hot, trakasserier eller våld år 
2005. Respondenter som arbetade hela året. Antal. 

Yrkeskategori  Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld 

Chef/inspektör 2 (n=20) 1 (n=20) 0 (n=20) 
Kriminalvårdare 144 (n=393) 50 (n=384) 57 (n=385) 
Sjukvårdspersonal/psykolog 2 (n=14) 1 (n=14) 0 (n=14) 
Civil personal med klientkontakt 0 (n=10) 0 (n=10) 0 (n=10) 
Civil personal utan klientkontakt 0 (n=26) 0 (n=26) 0 (n=26) 
Annat 6 (n=16) 3 (n=15) 4 (n=16) 

 
 
Tabell 16. Antal personal i transporttjänsten per yrkeskategori som utsattes för hot, trakasserier 
eller våld år 2005. Respondenter som arbetade hela året. Antal. 

Yrkeskategori  Utsatta för hot Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld 

Kriminalvårdare i transport 59 (n=152) 12 (n=146) 28 (n=150) 
Övriga yrkeskategorier* 0 (n=21) 0 (n=21) 0 (n=21) 

*Chef/inspektör, samordnare, administrativ personal och övriga  

 
 
Tabell 17. Antal personal i frivården per yrkeskategori som utsattes för hot, trakasserier eller våld 
år 2005. Respondenter som arbetade hela året. Antal. 

Yrkeskategori  Utsatta för
hot

Utsatta för 
trakasserier

Utsatta för våld 

Frivårdsinspektör 17 (n=208) 12 (n=205) 1 (n=202) 
Övriga yrkeskategorier* 7 (n=70) 0 (n=69) 2 (n=66) 

* Kriminalvårdsinspektörer, samordnare, kanslipersonal och övriga   
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Tabell 18. Kön och ålder på personal som förekommer i incidentrapporter och som utsatts för hot 
eller våld under år 2005. Antal.  

Kön och ålder Anstalt Häkte Transporttjänst Frivård  

Andel män 109 62 21 11 
Andel kvinnor  59 12 4 10 
  
Under 30 år 19 15 4 1 
30–45 år 33 16 5 9 
Över 45 år  21 7 1 5 

 
I de två nästföljande tabellerna redovisas logistiska regressionsanalyser av 
utsattheten för personal som arbetade hela året, i anstalt respektive häkte. 
Den beroende variabeln är dikotom, vilket innebär att respondenterna an-
tingen var utsatt eller inte utsatt. De oberoende variabler som testas är kön, 
ålder och tjänstgöring. 
 I tabellerna redovisas de skattade regressionskoefficienterna, vilka även 
visas i form av oddskvoter. Oddskvoterna uttrycker med vilken faktor odd-
set för att bli utsatt ökar eller minskar i förhållande till angiven referenska-
tegori, när övriga variabler konstanthålls. Om Chi2-värdet är signifikant 
kan man anta att sannolikheten är liten för att resultatet ska kunna vara 
orsakad av slumpen. 
 Av tabell 19 framgår att tjänstgöringstid tillför en del till anstaltsmodel-
len. Av två skäl utesluts emellertid tjänstgöringstiden från de riskgrupper 
som tas fram. För det första samvarierar tjänstgöringstid en hel del med 
ålder (r=0,533), vilket bland annat innebär att det endast finns ett fåtal 
respondenter som är unga och har lång erfarenhet. För det andra är tjänst-
göringstid den av de tre testade variablerna som bidrar minst till att förkla-
ra risken för utsatthet.  
 Av tabell 20 framgår att tjänstgöringstid bidrar en del till till häktesmo-
dellen. Av liknande skäl som i fallet med anstalt ovan, så utesluts emellertid 
tjänstgöringstid (r=0,543 för tjänstgöringstid och ålder) från de riskgrupper 
som tas fram.  
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Tabell 19. Riskgrupper i anstalt. Multipel logistisk regressionsanalys med utsatthet för hot, 
trakasserier eller våld som beroende variabel.  Respondenter som arbetade hela år 2005 
(n=740). 

Oberoende variabler b Oddskvot b Oddskvot

Kön (ref. = kvinna) 0,756*** 2,130 0,757*** 2,132
 
Ålder (ref. = äldre än 45) 
Under 30 år 1,188*** 3,281 1,111*** 3,036
30–45 år 0,864*** 2,373 0,784*** 2,190
 
Tjänstgöring (ref. = 8 år eller längre)
–2 år -0,079 0,924
3–7 år 0,491** 1,634
 
Konstant -1,751*** -1,858***
R2

Cox & Snell 0,065 0,076
Chi2 50,028*** 58,841***

* p < .05  ** p < .01  *** p < 0.001     
 
 
Tabell 20. Riskgrupper i häkte. Multipel logistisk regressionsanalys med utsatthet för hot, 
trakasserier eller våld som beroende variabel.  Respondenter som arbetade hela år 2005 
(n=478). 

Oberoende variabler b Oddskvot b Oddskvot

Kön (ref. = kvinna) 0,956*** 2,600 1,013*** 2,755
 
Ålder (ref. = äldre än 45) 
Under 30 år 1,223*** 3,397 0,970** 2,637
30–45 år 1,145*** 3,142 1,013*** 2,753
 
Tjänstgöring (ref. = 8 år eller längre)
–2 år 0,268 1,308
3–7 år 0,403 1,496
 
Konstant -1,896*** -2,007***
R2

Cox & Snell 0,094 0,099
Chi2 47,194*** 49,540***

* p < .05  ** p < .01  *** p < 0.001 
 
 



 

 87 

Tabell 21. Riskgrupper bland personal i anstalt och häkte. Respondenter som arbetade hela år 
2005. Antal. 

Anstalt Antal 
utsatta 

Häkte Antal 
utsatta 

Man under 30 år (n=49) 30 Man 30–45 år (n=113) 61 
Man 30–45 år (n=141) 63 Man under 30 år (n=46) 23 
Kvinna 30–45 år (n=141) 44 Kvinna under 30 år (n=23) 11 
Kvinna under 30 år (n=50) 15 Kvinna 30–45 år (n=99) 33 
Man 46 år eller äldre (n=235) 63 Man 46 år eller äldre (n=130) 41 
Kvinna 46 år eller äldre (n=156) 23 Kvinna 46 år eller äldre (n=65) 4 

 
 
Tabell 22. Åldersfördelning bland intagna inblandade i hot, trakasserier och våld, per 
verksamhetsgren och totalt. Andel i procent och antal. 

Intagnas/klienters 
ålder 

Anstalt
(n=437)

Häkte
(n=334)

Transport-tjänst 
(n=97)

Frivård
(n=42)

Samtliga 
(n=910) 

18–24 24,7 (108) 25,4 (85) 24,7 (24) 16,7 (7) 24,6 (224) 
25–30 38,2 (167) 36,8 (123) 30,9 (30) 14,3 (6) 35,8 (326) 
30–40 22,9 (100) 26,6 (89) 36,1 (35) 33,3 (14) 26,2 (238) 
40–55 11,4 (50) 10,2 (34) 6,2 (6) 35,7 (15) 11,5 (105) 
55+ 2,7 (12) 0,9 (3) 2,1 (2) 0 (0) 1,9 (17) 

 
 
Tabell 23. Intagna påverkade av alkohol eller narkotika respektive akut psykisk sjuka i samband 
med hot, trakasserier och våld, per verksamhetsgren och totalt. Andel i procent och antal. 

Drogpåverkan Anstalt
(n=337)

Häkte
(n=267)

Transporttjänst
(n=95)

Frivård
(n=27)

Samtliga 
(n=726) 

Alkohol 2,4 (8) 3,4 (9) 1,1 (1) 14,8 (4) 3,0 (22) 
Narkotika 5,9 (20) 7,5 (20) 1,1 (1) 7,4 (2) 5,9 (43) 
Både alkohol och 
narkotika 3,0 (10) 1,9 (5) 7,4 (7) 3,7 (1) 3,2 (23) 
Akut psykiskt sjuk 9,5 (32) 13,1 (35) 12,6 (12) 7,4 (2) 11,2 (81) 
Både akut psykiskt 
sjuk och påverkad av 
alkohol/narkotika 1,8 (6) 4,1 (11) 3,2 (3) 7,4 (2) 3,0 (22) 
Nej/framkommer ej  73,9 (249) 66,3 (177) 74,7 (71) 33,3 (9) 69,7 (506) 

 
 
Tabell 24. Plats vid hot i anstalt. Antal. 

Plats vid hot Antal hothändelser
(n=280)

Bostadsavdelning 133
Annan plats på anstalten 48
Isoleringsavdelning 41
Arbetsplats 18
Gemensam lokal 16
Rastgård 14
Plats utanför anstalt  5
Sjukvårdslokal 3
Träningslokal 2
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Tabell 25. Plats vid våld i anstalt. Antal. 

Plats vid våld Antal våldshändelser 
(n=59)

Bostadsavdelning 36
Inskrivning 8
Annan plats på anstalten 6
Annat gemensamt utrymme 3
Utanför anstalten, i tjänst 2
Arbetsplats/studielokal för intagna 1
Utanför anstalten, ej i tjänst 1
Träningslokal 1
Rastgård 1
Isoleringsavdelning 0
Sjukvårdslokal 0
I egna hemmet 0

 
 
Tabell 26. Plats vid hot i häkte. Antal. 

Plats vid hot Antal hothändelser
(n=208)

Boendeavdelning – restriktionsavdelning 108
Boendeavdelning – gemensamhets-
avdelning 39
Annan plats på häktet 35
Plats utanför häktet 14
Rastgård 8
Sjukvårdslokal 2
Arbetsplats för intagna 1
Träningslokal 1
Annan gemensam lokal för intagna 0

 
 
Tabell 27. Plats vid våld i häkte. Antal. 

Plats vid hot Antal våldshändelser
(n=66)

Boendeavdelning – restriktionsavdelning 26
Inskrivning 17
Utanför häktet, i tjänst 8
Annan plats på häktet 7
Boendeavdelning – gemensamhets-
avdelning 3
Sjukvårdslokal 2
Arbetsplats för intagna 1
Utanför häktet, ej i tjänst 1
I egna hemmet 1
Träningslokal 0
Annan gemensam lokal för intagna 0
Rastgård 0
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Tabell 28. Situation vid hot i anstalt. Antal. 

Situation vid hot Antal hothändelser
(n=278)

Meddelat negativt besked 105
Tillsägelse 87
Visitation 25
Annat 24
Flyttning inom anstalt 21
Transport 6
Besök sjuk- eller psykvård 3
Rymning/fritagning 3
Besök annan myndighet 2
Inskrivning 2
Bevakad permission 0

 
 
Tabell 29. Situation vid våld i anstalt. Antal. 

Situation vid våld Antal våldshändelser
(n=60)

 
Meddelat negativt besked 15
Gått emellan bråk 15
Annat 12
Tillsägelse 8
Visitation 4
Transport 3
Rymning/fritagning 3
Besök sjuk- eller psykvård 0
Inskrivning 0
Bevakad permission 0
Utanför tjänstgöringen 0
Rättegång 0

 
 
Tabell 30. Situation vid hot i häkte. Antal. 

Situation vid hot Antal hothändelser
(n=209)

Tillsägelse 55
Negativt besked 54
Inskrivning 25
Visitation 24
Flyttning inom häkte 22
Besök myndighet 10
Annat 8
Transport 6
Besök sjuk- eller psykvård 3
Rymning/fritagning 2
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Tabell 31. Situation vid våld i häkte. Antal. 

Situation vid våld Antal våldshändelser
(n=66)

 
Tillsägelse 13
Negativt besked 10
Inskrivning 10
Flyttning inom häkte 8
Visitation 7
Transport 4
Rättegång 4
Gått emellan i bråk 3
Annat 3
Utanför tjänstgöring 2
Besök sjuk- eller psykvård 1
Rymning/fritagning 1

 
 
Tabell 32. Typ av transport vid hot eller våld i transporttjänsten. Antal.  

Typ av transport Antal hothändelser
(n=65)

Antal våldshändelser 
(n=28) 

Av anstalts- eller häktesintagen 19 4 
Utrikes avvisning (ej dömd) 16 14 
Utrikes utvisning (dömd) 13 7 
Av person föremål för LVU/LVM 12 3 
Av anhållen 1 0 
Ej i samband med transport 1 0 
Annat  3 0 

 
 
Tabell 33. Situation vid hot i transporttjänsten. Antal.  

Situation vid hot Antal hothändelser
(n=67)

Utanför bil vid i- om- eller avlastning 17
Vid visitation eller handfängsling 12
Under transport i båt eller flyg 12
I- och omlastning till båt/flyg 11
Under transport i bil 7
Vid rättegång med klient el intagen 4
Annat (exempelvis utanför tjänst) 2
Sjuk- eller psykvårdsbesök 1
Bråk mellan intagna vid transport 1
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Tabell 34. Situation vid våld i transporttjänsten. Antal.  

Situation vid våld Antal våldshändelser
(n=28)

I- och omlastning till båt/flyg 10
Utanför bil vid i-, om- eller avlastning 6
Vid visitation eller handfängsling 4
Under transport i båt eller flyg 3
Vid rättegång med klient eller intagen 3
Under transport i bil 2
Sjuk- eller psykvårdsbesök 0
Bråk mellan intagna vid transport 0
Utanför tjänstgöringen 0
Annat 0

 
 
Tabell 35. Plats vid hot i frivården. Antal. 

Plats vid hot Antal hothändelser
(n=27)

Utanför frivårdens lokaler eller per 
telefon/brev 15
I receptionen 7
I besöksrum 3
Annan plats inom frivårdens lokaler 2
I övervakningsnämndens samman-
trädesrum 0

 
 
Tabell 36. Situation vid hot i frivården. Antal. 

Situation vid hot Antal hothändelser
(n=27)

Negativt besked 11
Annat 6
Klient missnöjd med personutredning 4
Helt oprovocerat 3
Tillsägelse 2
Klient fick ej träffa handläggare 1
Övervakningsnämndens sammanträde 0
Besök annan myndighet 0

 
 
Tabell 37. Skäl till klientens kontakt med frivården. Antal. 

Skäl till frivård Antal 
(n=29)

Övervakning med fotboja 8
Föremål för personutredning 7
Villkorligt frigiven med övervakning 7
Annan orsak 4
Dömd till skyddstillsyn 1
Dömd till samhällstjänst 1
Dömd till kontraktsvård 1
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KAPITEL: MOTIV OCH KONSEKVENSER 

Tabell 38. Respondenternas bedömningar av den intagnes eller klientens främsta motiv vid 
incidenter av hot, trakasserier eller våld som rapporterats i enkätundersökningen. Procent.  

Motiv Anstalt
(n=478)

Häkte
(n=354)

Transporttjänst
(n=105)

Frivård 
(n=50) 

Inget, bara ventilera sin vrede, 
besvikelse, frustration eller ilska 41 40 51 48 
Skrämma till konkret åtgärd eller 
beslut    15 18 24 20 
Skrämma till passivitet eller 
underlåtenhet 17 12 4 10 
Maktdemonstration 11 16 8 14 
Skydda den egna kriminella 
verksamheten 1 1 - - 
Höja sin egen eller sin grupperings 
status 7 3 3 6 
Att få tillgång till information  1 - - - 
Att hämnas 4 6 4 2 
Annat 3 4 6 - 
  
Totalt 100 100 100 100 

 
 
Tabell 39. Respondenternas bedömningar av den intagnes eller klientens främsta motiv vid 
trakasserier. Samtliga verksamhetsgrenar. Procent. 

Motiv Alla verksamhetsgrenar
(n=224)

Inget, bara ventilera sin vrede, 
besvikelse, frustration eller 
ilska 24
Skrämma till konkret åtgärd 
eller beslut    19
Skrämma till passivitet eller 
underlåtenhet 19
Skydda den egna kriminella 
verksamheten 2
Höja sin egen eller sin 
grupperings status 7
Maktdemonstration 17
Att få tillgång till information  1
Att hämnas 6
Annat 5
 
Totalt 100
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Tabell 40. Upplevd rädsla eller obehag efter hot eller trakasserier. Samtliga verksamhetsgrenar. 
Antal. 

Upplevd rädsla Hot
(n=598)

Trakasserier 
(n=226) 

Upplevde rädsla eller obehag en längre tid 
efter incidenten 82 35 
Upplevde rädsla eller obehag en kortare tid 
efter incidenten  308 108 
Händelsen lämnade ingen kvardröjande 
rädsla eller obehag 198 79 
Kan inte bedöma 10 4 

 
 
Tabell 41. Uppgiven påverkan på arbetet efter incidenter av hot, trakasserier eller våld. Inte 
ömsesidigt uteslutande svarsalternativ. Samtliga verksamhetsgrenar. Antal. 

 
Hot

(n=598)
Trakasserier

(n=225)
Våld 

(n=188) 
Blivit sjukskriven  23 3 5 
Övervägt byta eller sluta arbete  70 45 19 
Tvekat inför åtgärd eller beslut i arbetet 88 44 16 
Undvikit arbetsområde eller arbetsuppgift 75 36 14 
På annat sätt påverkats i arbetet 77 43 22 

 
KAPITEL: HANTERINGEN AV HOT OCH VÅLD MOT PERSONAL 

Tabell 42. Utsatta som meddelat till arbetsledare, rapporterat på incidentrapport, respektive 
anmält till polisen fall av hot, trakasserier respektive våld, per verksamhetsgren. Antal. 

Meddelat/rapporterat/ 
anmält 

Anstalt Häkte Transporttjänst Frivård 

Till arbetsledare     
   Hot 177 (n=276) 118 (n=205) 25 (n=66) 19 (n=27) 
   Trakasserier 59 (n=107) 32 (n=74) 3 (n=9) 5 (n=15) 
   Våld 54 (n=72) 57 (n=73) 19 (n=28) 3 (n=4) 
  
På incidentrapport  
   Hot 113 (n=274) 104 (n=203) 30 (n=65) 6 (n=27) 
   Trakasserier 31 (n=108) 20 (n=74) 3 (n=9) 1 (n=13) 
   Våld 45 (n=72) 55 (n=73) 20 (n=29) 3 (n=4) 
  
Till polis  
   Hot 48 (n=272) 18 (n=202) 7 (n=65) 2 (n=27) 
   Trakasserier 6 (n=106) 1 (n=74) 0 (n=9) 1 (n=13) 
   Våld 21 (n=68) 16 (n=71) 3 (n=29) 3 (n=4) 
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Tabell 43. Åtgärder som vidtagits för personal som hotats, trakasserats eller utsatts för våld och 
som meddelat detta till arbetsledare, per verksamhetsgren. Antal. 

Åtgärd Anstalt Häkte Transporttjänst Frivård 

Efter hot  
   Inga åtgärder 102 79 22 11 
   Stödsamtal 39 19 3 3 
   Omplacering intagen 53 30 - - 
   Ny handläggare (frivård) - - - 4 
   Övriga 13 8 0 2 
   Antal utsatta* 175 117 25 19 
  
Efter trakasserier  
   Inga åtgärder 43 19 3 5 
   Stödsamtal 5 2 0 0 
   Omplacering intagen 11 8 - - 
   Ny handläggare (frivård) - - - 0 
   Övriga 4 1 0 0 
   Antal utsatta* 58 30 3 5 
  
Efter våld  
   Inga åtgärder 30 33 15 2 
   Stödsamtal 15 15 4 1 
   Omplacering intagen 12 10 - - 
   Ny handläggare (frivård) - - - 0 
   Övriga 4 2 0 0 
   Antal utsatta* 53 55 19 3 

*Antalet åtgärder summerar inte till antalet utsatta då flera åtgärder kan vidtas.   
 
 


