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Abstract: The formation of the profession "contact acumen" has its explanation in the 

development of the 19th century prison and the transition of penalties and sanctions which 

went from being death- and corporal punishment oriented to become more treatment oriented. 

The role as contact acumen therefore entails a dual role, consisting of the roles as correctional 

officers as well as caregivers. The role as caregiver includes motivational work with the 

clients with the purpose to prevent recidivism.  The complexity of the dual role led us to this 

studies overall question: "what motivates contact acumen to motivate their clients?". The aim 

of the study was to investigate how various motivational factors affected contact acumen’s 

motivation and performance of tasks from their point of view. To answer the aim, we chose to 

do seven semi-structured interviews with contact acumen at a correctional institution. The 

result and the analysis highlighted several significant motivational factors. The factors that 

mainly increased the contact acumens motivation was a variety of tasks, feedback, trust and 

support between employees as well as working with the clients. The factors that mostly led to 

demotivation was schedules that led to lack of time for execution of tasks, unclear objectives 

and guidelines and lastly demotivated clients. The factors that mainly affected the execution 

of tasks were demotivated clients, lack of time for execution of tasks and unclear objectives 

and guidelines.    
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1. Inledning 

Föreliggande studie handlar om vad som motiverar kontaktmän på en kriminalvårdsanstalt 

och hur olika motivationsfaktorer påverkar deras utförande av arbetsuppgifter. Rollen som 

kontaktman är ett funktionsuppdrag som kriminalvårdare kan tilldelas. Vi valde att intervjua 

kontaktmän som arbetar på en anstalt dels då vi ser en kunskapslucka inom ämnet och dels på 

grund av arbetsplatsens speciella karaktär i förhållande till andra arbetsplatser. Kontaktmän på 

en anstalt agerar nämligen både övervakare och vårdare vilket kan medföra en komplexitet i 

yrkesrollen och i det medföljande motivationsuppdraget som kontaktmannaskapet innefattar. 

Komplexiteten ledde oss till att formulera studiens övergripande fråga: vad motiverar 

motiveraren?  

 

Termen "motivation" kan ha olika innebörd beroende på vem som tolkar begreppet. I studien 

används termen synonymt med Anderssons et al. (2016) tolkning. Han menar att "motivation" 

härstammar från latinets ord movere, som innebär rörelse (movement). Därmed beskriver han 

motivation som att bli motiverad till att göra något (being moved to do something) (ibid.). 

Forskning pekar på att flera motivationsfaktorer har inverkan på den professionellas 

inställning till arbete. Därför är det av intresse att studera vilka faktorer som har inverkan på 

kontaktmännens motivation av flera anledningar. För det första påverkar faktorerna 

kontaktmannens inställning till arbete, för det andra kan klientens verkställighetstid, alltså den 

period individen är frihetsberövad, påverkas då kontaktmannen ansvarar över utförandet av 

verkställighetsplaneringen (VSP) och för det tredje är det tänkbart att det är av vikt att 

kontaktmännen är motiverande för att nå kriminalvårdens mål. De övergripande målen är att 

minska återfall i brott – att ”bryta den onda cirkeln" och "bättre ut" som enligt kriminalvården  

(u.å) innebär att klienten ska vara bättre rustad att klara ett liv utan kriminalitet efter 

verkställd påföljd. Målen ska uppnås genom behandlingsinsatser under 

frihetsberövandet/verkställighetstiden. Här har kontaktmannen en viktig vårdarroll då 

kontaktmannen är en central "kontaktperson" som finns till hands för klienten under hela 

verkställighetstiden. Kontaktmannen agerar motiverare, som är en viktig del av det klientnära 

arbetet för att uppnå målen samt för det brottspreventiva arbetet i sin helhet.  

 

Den dubbla yrkesrollen kan som nämnt medföra en komplexitet då de dels ska disciplinera, 

övervaka och kontrollera klienterna och dels agera vårdare genom att finnas som stöd under 
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klientens hela verkställighetstid. Det är främst i rollen som vårdare kontaktmännen utför 

motivationsarbetet med klienterna. Komplexiteten är förklaringskrävande och svårbegriplig 

och därför krävs en förklaring för hur kontaktmannaskapet kom till, vilket har sin början i 

utvecklingen av det moderna fängelset. 

 

1.1 Problembakgrund 

Reformer, utredningar, politisk utveckling och den övergripande samhälleliga viljan har 

påverkat och förändrat synen på brott- och straffpåföljder och bidragit till utvecklingen av det 

moderna fängelset. På 1800-talet skedde en övergång från döds-, kropps-, och skamstraff till 

frihetsstraff och det ledde till det moderna fängelsets uppkomst. Kriminalpolitiken som fördes 

betonade att det fanns en fördel med att frihetsberöva istället för att fysiskt bestraffa då det 

skulle förbättra och disciplinera brottslingar (Andersson & Nilsson, 2009:32). Intagna i det 

moderna fängelset genomgick en disciplineringsprocess där de skulle "genom fängelsets 

allestädes närvarande dressyrkonst normaliseras till att bli lydiga och ordningssamma 

kroppar" (Räterlick, 2015:31).  

 

Från mitten av 1800-talet fram till första världskriget byggdes närmare 50 fängelser i Sverige. 

Diskursen som dominerade fängelser och fångar genomgick en förändring under 1890-talet. 

De avskräckande och disciplinära kvalitéerna inom anstalterna var mer explicita och la större 

tonvikt på att skapa en ordning som kunde observeras. Detta berodde delvis på att det 

allmänpreventiva arbetet, alltså att avskräcka samhällsmedborgare från att begå brott, 

minskade medan det individualpreventiva arbetet, alltså individuell bestraffning och 

behandling, ökade (Nilsson, 2011). Utvecklingen påverkade kriminalpolitiken, som år 1932 

gick in i en ny fas kännetecknad av en omfattande reformvilja utifrån delvis nya 

utgångspunkter, som följd av ett socialdemokratiskt regeringstillträde. Ett flertal utredningar 

tillsattes och de två mest centrala var Strafflagberedningen och Straffrättskommittén som 

1965 kom att utgöra grunden till den nya brottsbalken. Samtidigt som utredningsarbetet 

utfördes kom kriminalpolitiken att inriktas mot fångvården som efter 1960-talet benämndes 

kriminalvården. Vikt lades på individualprevention, framför allt genom den dominerade 

ställningen behandlingsideologin fick (Andersson & Nilsson 2009:222). Under denna period 

ändrades 1900-talets disciplinära diskurs gällande termer och begrepp. Gamla termer som 

"straff", "fängelse", "brottsling" och "fångvakt" med mera byttes ut mot termer som 

"behandlingsinstitution för kriminella", "sanktion", "klient" och "vårdare" (Nilsson, 2011). 

Individualpreventionen medförde en försvagad position för jurister och ett växande inflytande 
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över kriminalvården, i förstahand på en praktisk nivå, för lärare, psykiatriker, psykologer och 

samhällsvetare. Brottslighet sågs inte endast som en överträdelse av lagen, utan även som en 

stridighet mot de föreställningar om samhället som rådde, det vill säga en kollektiv social 

ordning format kring värden som jämlikhet, ömsesidighet och solidaritet. I slutet av 1960-talet 

framfördes stark kritik mot individualpreventionens ställning samtidigt som fängelserna var 

överbelastade, vilket försvårade reformarbetet. Nyklassicister höll plädering för en ökad 

betoning på allmänprevention, alltså att sätta straffet i centrum. De menade att 

kriminalpolitiken borde bygga på strukturella förklaringar av brottslighet istället för den 

rådande kriminalpolitiken där brottslingar ansågs vara sjuka eller störda individer (Andersson 

& Nilsson 2009:222f). 

 

Bildandet av kontaktmannaskapet berodde till stor del på den rådande behandlingsideologin, 

men främst på grund av Kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, KAIK, som 

under slutet av 60-talet angav betänkandet "Kriminalvård i anstalt" (SOU 1971:74). En 

central fråga var hur behandlingen skulle anordnas för att tjäna syftet av de intagnas 

rehabilitering. Det konstaterades att vårdarna inte kunde användas i behandlingsarbetet i 

någon större utsträckning då antalet vårdare var begränsat. Kriminalvårdsberedningen 

redovisade i sitt senare betänkande (SOU 1972:64) att kriminalvårdens baspersonal, det vill 

säga vårdarna, behövde få sådana arbetsuppgifter som ledde till att de kände sig ansvariga för 

behandlingen av de intagna (Kriminalvårdsstyrelsen, 2000). 

 

Genom ett särskilt regeringsuppdrag (Dnr 91–136) 1991 utvecklades en ny vårdarroll, 

kontaktmannaskapet, som skulle ägnas särskild uppmärksamhet. Under de nästkommande 

åren fördes diskussioner om kontaktmannaskap i olika ledningsorgan. Under perioden fanns 

det ingen entydig bild över vad kontaktmannaskapet skulle fylla för funktion och 

förväntningar på vad kontaktmannaarbetet skulle innebära var höga och olikartade 

(Kriminalvårdsstyrelsen, 2000). 

 

År 1994 beskrevs det i ett arbetsgivardokument att baspersonal skulle utföra mer kvalitativa 

arbetsuppgifter samt ges utökat ansvar och befogenheter. Kontaktmannaskapets syfte var att 

tillvarata och utveckla vårdarnas kompetens på ett för verksamheten mer effektivt sätt 

gällande säkerhet, omvårdnad och påverkan. Arbetsgivardokumentet överfördes 1997 till 

dokumentet "Grundnorm för kontaktmannaskap och kontaktmannaskapsutbildning" 

(Kriminalvårdsstyrelsen, 2000), vanligtvis benämnd Grundnormen, vars syfte var att lösa den 
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osäkerhet som funnits angående kontaktmannaskapet. I grundnormen beskrevs en miniminivå 

för innebörden av kontaktmannaskapet. Miniminivån innefattar: en introduktion av de intagna 

samt ansvar för utformning av behandlingsundersökning och verkställighetsplanering, 

ärendens behandling i behandlingskollegium, planering av permissioner och andra 

utevistelser, kontakta myndigheter samt frigivningsförberedelser. Utöver miniminivån ska 

kontaktmännen på anstalter enligt grundnormen ha kunskap om bland annat aktuell 

lagstiftning, missbruk och kriminalitet samt färdigheter om samtalsmetodik, 

konflikthantering, journalföring med mera (ibid.). Arbetsuppgifterna är fortfarande bestående 

men har sedan år 2000 omformulerats.  

 

Utvecklingen av kontaktmannaskapet är ständigt pågående. Den nionde september 2016 

tillkom den senaste revideringen av bland annat kontaktmännens arbetsuppgifter. 

Kontaktmännens yrkesroll fick i och med revideringen benämningen "koordinator". 

Benämningen "koordinator" är i föreliggande studie synonymt med benämningen 

"kontaktman" (Kriminalvården, 2016). 

 

1.2 Problemformulering 

Vi ser en kunskapslucka då vi inte funnit någon forskning rörande kontaktmannaskapet 

utifrån kontaktmannens perspektiv. Dock finns det granskningar och studier som belyser 

problemområden inom kontaktmannaskapet där även kontaktmannens synpunkter 

åskådliggjorts. Riksrevisionen (2009) utförde en granskning av kriminalvården 2009 varefter 

flera problemområden belystes. Ett flertal kontaktmän ansåg sig inte ha nog med stöd i 

föreskrifter med allmänna råd eller nog med kompetens att utföra vissa delar av arbetet (ibid.). 

Grader av kompetens och tydliga/otydliga riktlinjer är faktorer som kan leda till ökad 

respektive minskad motivation vid utförandet av arbetsuppgifter (Jungert, 2011:11f; 

Andersson et al., 2016). Det är således problematiskt om dessa faktorer är bristande på 

arbetsplatsen.  

 

Den senaste återfallsstatistiken publicerad av Brottsförebyggande rådet (2012) framför att 41 

procent av tidigare lagförda män återfaller i brott inom tre år efter frigivning (ibid.), vilket 

visar på att kriminalvårdens mål är svåruppnåeliga. Det kräver således att kontaktmännen är 

motiverade till att förmå sina klienter till förändring för att uppnå målen. Utifrån 

kontaktmannaskapets problemområden är det i förhållande till motiverande faktorer av 

intresse att undersöka hur olika faktorer påverkar kontaktmännens motivation och utförande 
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av arbetsuppgifter, utifrån deras perspektiv. Vad som motiverar kontaktmän är relevant i det 

sociala arbetet, dels då forskningen kring ämnet är tunn och dels då kontaktmannens 

utförande av arbetsuppgifter kan påverka klientens verkställighetstid. Enligt Kriminalvården 

(2016) är det kontaktmannen som ansvarar för utförandet av klientens VSP som innefattar 

beslut om insatser, permissioner och andra åtgärder som till exempel kan leda till minskat 

återfall i brott. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som motiverar kontaktmän på en 

kriminalvårdsanstalt och att skapa förståelse för hur olika faktorer påverkar kontaktmännens 

utförande av sina arbetsuppgifter. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Vad anser kontaktmän påverkar den egna motivationen på sin arbetsplats? 

 På vilket sätt uppfattar kontaktmän att olika motivationsfaktorer påverkar deras 

utförande av sina arbetsuppgifter?  

 

1.4 Avgränsningar   

Antalet informanter och längden på intervjuerna begränsades i förhållande till tidsramen för 

denna studie. Vi hade funnit det gynnsamt med längre tid för utförandet av studien då det 

hade gett oss utrymme att intervjua representanter från ledningen. De hade kunnat besvara 

våra frågor utifrån ett annat kriminalvårdsperspektiv. Inom ramen för studiens omfattning 

gjorde vi bedömningen att tid inte fanns till att utföra fler intervjuer. Av samma skäl 

avgränsade vi oss till att intervjua informanter på en anstalt.  

 

1.5 Disposition  

Kapitel två redogör för tidigare forskning som har relevans för föreliggande studie. Kapitlets 

syfte är att ge en bild av hur olika motivationsfaktorer kan påverka individer på olika 

arbetsplatser. Kapitel tre redovisar den teoretiska referensram som har använts vid analysen 

av insamlad empiri samt den avslutande diskussionen, vilket är Herzbergs tvåfaktorsteori, 

Locke och Lathams målsättningsteorin och begreppet "total institution". Kapitel fyra 

behandlar studiens metod och metodologiska överväganden samt en metoddiskussion. Kapitel 

fem presenterar en resultatsammanställning och analys av denna utifrån studiens teoretiska 
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referensram och tidigare forskning i syfte att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Slutligen presenteras en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning i kapitel sex.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning om motivationsfaktorer och dess inverkan på individer på 

olika arbetsplatser. Forskningen belyser vilka faktorer individer på olika arbetsplatser anser 

vara mer respektive mindre motiverande. Vi har valt både internationell och nationell 

forskning och undersökningar rörande olika typer av arbetsplatser för att erhålla bredare 

förståelse för vad som motiverar individer på olika arbetsplatser. Motivet till urvalet av 

tidigare forskning och andra studier är på grund av den kunskapslucka vi sett angående vad 

som motiverar kriminalvårdsanstalters kontaktmän. Resultatet av forskningen är relevant för 

föreliggande studie även om forskningen inte baserats på åsikter från kriminalvårdsanstalters 

kontaktmän, då motivationsfaktorer återfinns på alla arbetsplatser. 

 

2.1 Arbetstillfredsställelse och arbetsplatskultur  

Deci och Ryan (2008) diskuterar begreppen autonom motivation, som innebär att den 

anställda agerar av fri vilja och fria val, samt kontrollerad motivation, som innebär att den 

anställda agerar efter påtryckningar och krav mot specifika resultat. Påtryckningarna uppfattas 

komma från krafter utanför individen själv. Omfattande forskning pekar på att kompetens, 

självständighet och känsla av sammanhang förstärker den autonoma motivationen, som dels 

innefattar inre motivation, vilket innebär att individen drivs av eget intresse och uppnår en typ 

av självuppfyllelse vid genomförandet av arbetsuppgifter, och dels yttre motivation. Yttre 

motivation i form av belöningar, repressalier, övervakning eller bedömningar minskar den 

inre motivationen. Autonom motivation kan i sin tur leda till uthållighet, tillgivenhet, effektiv 

prestation och kreativitet. 

 

Jungert (2011:1ff) sammanställer hur 269 anställda inom äldreomsorgen upplever sitt 

arbetsklimat och dess påverkan på motivation. Resultatet visar att den autonoma motivationen 

påverkas av att de anställda trivs och finner arbetet spännande och roligt. Den autonoma 

motivationen är den främst bidragande faktorn till arbetsmotivation. De faktorer som främst 

påverkar den autonoma motivationen är att arbetsplatsen har ett klimat som möjliggör 

bildande av trygga relationer till medarbetarna samt att ha en närvarande chef som stödjer 

självständighet och kompetens. Klimatet och relationerna ska stödja känslan av att vara 
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kompetent nog för sitt arbete. Ramlall (2004:58) diskuterar också autonom motivation och 

skriver att en positiv arbetsmiljö är viktigt för arbetsmotivationen. En positiv arbetsmiljö 

innebär att den är produktiv, respektfull, inkluderande och har ett trevligt arbetsklimat. 

Andersson et al. (2016) diskuterar hur arbetsklimat kan kopplas till polisers motivation. De 

belyser autonoma respektive kontrollerande faktorer. Arbetsklimatet är av vikt när en 

organisation försöker motivera sina anställda till att bli mer effektiva. Avgörande för 

effektiviteten i en organisation är att det arbetsklimat som skapas medger att anställda kan lära 

och/eller bli lärda av varandra. Olika aspekter av arbetsklimatet påverkar personalens intryck 

av arbetsplatsen. Aspekter som visade sig vara viktigast för ökad motivation var: goda 

relationer, förtroende för kollegor och chefer, autonomi i beslutsfattande, tilldelande av tid för 

att utföra uppgifter som leder till utveckling av yrkesidentiteten samt tydliga riktlinjer och 

manualer för hur uppgifter ska utföras. Individuella faktorer som självkänsla, depressivitet 

och ångest associeras till grader av motivation. Forskarna utförde en regressionsanalys som 

visar att samarbete och kompetensutveckling på arbetsplatsen kan leda till inre motivation, 

autonomi och ansvar. Vidare är möjlighet till utveckling, relationer till kollegor och chefer 

motiverande faktorer. Möjlighet att utvecklas tillsammans med autonomi och ansvar är 

förebyggande för bristande motivation. 

 

Misra, Jain och Sood (2013) studerar belöningars effekt på anställdas motivation och 

arbetstillfredsställelse. Materialet inhämtades genom ett frågeformulär som besvarades av 127 

informanter vilka arbetade inom detaljhandeln i Indien. Resultatet visar att olika former av 

belöningar, så som uppmuntran, leder till motivation. En annan motiverande faktor är att de 

anställda upplever att ledningen lyssnar på deras förslag, medan vissa anställda uppfattar att 

uppskattningen ibland är orättvis. Det framkommer att erkännande och uppskattning har en 

positiv påverkan på motivationen om den kommer vid rätt tidpunkt. 

 

En studie av Chui, Luk och Li-Ping Tang (2002) påvisar att ekonomiska faktorer är 

motivationsgrundande faktorer. Forskarna undersökte belöningspreferenser hos 583 

informanter från Hong Kong och 121 informanter från Kina för att belysa vilka preferenser 

som var av vikt för att behålla och motivera de anställda. Resultatet visar att grundlön, 

resultatpremie, bonus vid årsslut, vinstutdelning och årlig semester är de viktigaste 

komponenterna. Deci och Ryan (2008) fick ett annat resultat. De kom fram till att belöningar i 

form av lön leder till förlorat intresse för aktiviteten hos de anställda medan provision leder 

till ökad intern motivation. 
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2.1.1 Sammanfattning och slutsatser  

Forskningen visar att autonom motivation kan leda till uthållighet, tillgivenhet, effektiv 

prestation och kreativitet. Kompetens, självständighet och känsla av sammanhang främjar den 

autonoma motivationen. Extern motivation som repressalier, övervakning och bedömningar 

minskar den inre motivationen medan ekonomiska faktorer kan öka motivationen. Belöningar, 

goda relationer, förtroende för kollegor och chefer, autonomi i beslutsfattande och rimlig tid 

för utförandet av uppgifter och närvarande chefer främjar motivationen. Arbetsplatsens klimat 

främjas om möjlighet till skapande av trygga relationer är möjligt.  En positiv arbetsmiljö 

innebär att den är produktiv, respektfull, inkluderande och har ett trevligt klimat. Till sist är 

möjlighet till kompetensutveckling viktigt för den inre motivationen.  

 

3. Teori  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Vi utgår från Heins tolkning av 

Herzbergs tvåfaktorsteori och Lantham och Lockes målsättningsteori. Till sist presenteras en 

kortare framställning av Auberts tolkning av begreppet "total institution". 

Begreppsdiskussionen rörande denna del kommer att föras under kapitel 6. Avslutande 

diskussion, då kapitlet diskuterar resultatanalysen utifrån anstalten som total institution. 

Herzbergs tvåfaktorsteori är relevant för denna studie då hans teori lyfter fram 14 faktorer 

som är av betydelse för en medarbetares motivation. Vissa faktorer sammankopplas till trivsel 

eller vantrivsel på arbetsplatsen medan vissa faktorer sammankopplas till tillfredsställelse och 

motivation. Teorin är således relevant då studien ämnar undersöka vilka faktorer, som av 

kontaktmännen på en kriminalvårdsanstalt, upplevs främja respektive hämma motivationen. 

Målsättningsteorin är relevant då det i teorin framförs vilka faktorer som är av vikt för att de 

anställda ska nå fastställda mål, vilket är en stor del av kontaktmännens arbete. Beroende på 

om målet uppfylls eller inte påverkar detta individens motivation. Vi har valt att utgå ifrån 

Heins tolkning då hennes tydning av teorierna är konkreta och väl anpassade för denna studie. 

Vi jämför hennes tolkning med empiri från orginalförfattarna, för att på så sätt fastställa att 

Heins tolkning går i linje med författarnas.   

                                                                                                                                                       

3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori    

Herzbergs tvåfaktorsteori är en vanligt förekommande motivationsteori som återfinns i flera 

olika tolkningar. Denna studie utgår från Heins tolkning av Herzbergs tvåfaktorsteori.  

Författarens tolkning jämförs med Herzbergs bok: The motivation to work. 
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Herzbergs tvåfaktorsteori bygger på 200 intervjuer som utmynnar i ett resultat bestående av 

14 faktorer. Resultatet visade att vissa faktorer oftast var relaterade till missnöje, kallat 

hygienfaktorer, medan andra faktorer relaterades till tillfredsställelse, kallat 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna leder inte till motivation utan leder till trivsel 

respektive vantrivsel. Motivationsfaktorerna är däremot primärt knutna till tillfredsställelse 

och motivation. Det är lika viktigt att förebygga vantrivsel med hjälp av hygienfaktorerna som 

det är att skapa arbetstillfredsställelse med hjälp av motivationsfaktorerna (Hein, 2012:121ff; 

jmf Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Tabell 1 nedan är studieförfattarnas 

sammanfattning av Herzbergs tvåfaktorsmodell. Tabellen delas upp i hygienfaktorer med 

medföljande förklaring. Faktorernas beskrivningar är avgränsade av studiens författare. 

 

 

Hygienfaktorer 

 

 

Beskrivning av faktor 

Företagspolitik och  

Administration 

I vilken mån medarbetarna delar företagets mål samt förhållanden kring 

företagets status i samhället.  

 

Ledning Närmaste chefens ledningskompetens eller  

ovilja/vilja att delegera ansvar.  

 

Lön  Inkluderar alla handlingsförlopp där kompensation spelar en viktig roll.  

 

Interpersonella 

relationer 

Innefattar alla typer av interna relationer mellan överordnad, underordnad 

och till kollegor. Förhållandet mellan chef och medarbetare påverkas av 

chefens vilja/ovilja att lyssna på medarbetarna, vara ärlig/oärlig samt 

förhållandet mellan chef och arbetare (vänligt/ovänligt).  

 

Arbetsförhållanden Den sociala miljön och arbetsmängden, om arbetaren har för mycket eller 

för lite att göra.  

 

Utvecklingsmöjligheter Förändrad status som öppnar nya dörrar och ökar sannolikheten för 

mognad.  

 

Privata faktorer Att en situation i en medarbetares privatliv påverkar 

arbetstillfredsställelsen i positiv eller negativ riktning. 

 

Status Gäller endast om medarbetarens status påverkar deras  

arbetstillfredsställelse. Statussymboler kan exempelvis vara att man får en 

sekreterare eller att man får disponera en företagsbil. 

 

Anställningstrygghet Hur säker medarbetaren är på sin anställning exempelvis 

om medarbetaren är fast anställd eller visstidsanställd. Säkerheten påverkar 

känslan av trygghet och arbetstillfredsställelse. Instabila miljöer påverkar 

också företaget och medarbetarens känsla av trygghet. 

Tabell 1, Hygienfaktorer,  

(Illustrerad av studiens författare utifrån Hein, 2012:38, 129ff). 
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Missnöje och bristande motivation kan förebyggas genom att hygienfaktorerna uppfylls. Om 

faktorerna inte uppfylls blir arbetskontexten osund. Om faktorerna ignoreras leder det till 

missnöjdhet över arbetet. Hygienfaktorerna finns till för att förebygga missnöje och 

bristfälliga arbetsprestationer (Hein, 2012:138f). Tabell 2 nedan är studieförfattarnas 

sammanfattning av Herzbergs tvåfaktorsmodell. Tabellen delas upp i motivationsfaktorer med 

medföljande förklaring. Faktorernas beskrivningar är avgränsade av studiens författare. 

 

Tabell 2, Motivationsfaktorer,  

(Illustrerad av studiens författare utifrån Hein, 2012:38, 129ff). 

 

Motivationsfaktorer hänger samman med människans behov av att prestera och förverkliga 

sig själv, där arbetet är en central del av förverkligandet. Dock finns det arbeten där 

motivationsfaktorerna är svåruppnåeliga, exempelvis jobb som är ett utpräglat, rutinartat jobb. 

I de fallen blir hygienfaktorerna särskilt viktiga som förebyggande åtgärder. Faktorernas syfte 

 

Motivationsfaktorer 

 

 

Beskrivning av faktor 

Ansvar 

 

Tillfredställelse när medarbetaren får arbeta utan övervakning och kontroll och 

får stå till svars för sitt eget arbete samt får sig tilldelat ett nytt 

ansvar, utan formell befordran.  

 

Missnöje kan dock uppstå om medarbetaren upplever bristande ansvar eller 

stark övervakning och kontroll.  

  

Prestation 

 

Den positiva formen av prestation handlar om händelser som har att göra 

med slutförandet av en arbetsuppgift, att få en god idé, att lösa ett problem, att 

få rätt, att se resultatet av ens arbete med mera.  

Den negativa sidan behandlar samma händelser men med motsatta förtecken.  

Bekräftelse 

 

Alla former av handlingar där medarbetarnas insats uppmärksammas eller 

ignoreras, eller där medarbetaren får beröm eller kritik.  

Positiv bekräftelse: beröm, belöningar, erkännande och acceptans av goda 

idéer.  

 

Negativ bekräftelse: brist på beröm och ignorans av 

medarbetarnas arbetsrutiner. Bekräftelse kan komma från såväl 

ledningen, kollegor eller från en klient.  

 

Själva arbetet 

 

Varierande eller rutinartat, kreativt och utmanande, för lätt eller för svårt, för 

fragmenterat eller med stora möjligheter att utföra alla faser i en uppgift. 

Samtliga faktorer kan ha både positiv eller negativ inverkan på medarbetaren.   

Befordran 

 

Sammankopplat med förändringar av en medarbetares status eller position i 

företaget så som formella befordringar eller degraderingar.  
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är då att göra arbetet så uthärdligt som möjligt. Tillfredställelsen av hygienfaktorer ger inte 

samma utdelning av motivation som uppfyllelsen av motivationsfaktorerna gör. Om 

motivationsfaktorerna är tillfredsställda är det lättare att hantera att hygienfaktorerna inte är 

det. Exempelvis om arbetet är utmanande och tillfredställande är det lättare att acceptera ett 

sämre ledarskap. Motivationsfaktorerna "själva arbetet", "ansvar" och "befordran" leder till 

bättre prestation (Hein, 2012:131ff; jmf Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

3.2 Målsättningsteori 

Målsättningsteorin är en processorienterad motivationsteori och återfinns i flera tolkningar, 

här utifrån Heins tolkning av Lantham och Lockes version. Heins tolkning jämförs med 

Lantham och Lockes artikel Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task 

motivation – A 35-year Odessey.  

 

Målsättningsteorins grundtanke är att det finns en korrelation mellan hur villig individen är att 

ålägga sig att uppnå ett krävande mål och individens arbetsprestationer. Det finns en rad 

faktorer som leder till ökad respektive minskad arbetsprestation för att uppnå ett uppsatt mål. 

Fastställande av mål leder individens beteende i en viss riktning och påverkar individens 

prestation. Det finns en rad olika förutsättningar som krävs för att målen ska ha en inverkan 

på beteendet. Därför skisseras processen i tre steg: fastställande av mål, uppnå en 

målförpliktelse och införande av vissa stödjande element för att säkra måluppfyllelsen (Hein, 

2012:177f). 

 

I processens första steg, fastställande av målet, är det primärt vissa målegenskaper som måste 

uppfyllas om målsättningen ska ha effekt. Målen ger bättre effekt om de är tydliga, konkreta 

och specifika. Om målformuleringen är öppen för tolkning, exempelvis "gör ditt bästa"-mål, 

leder det till tvivel inom individen. Målformuleringen ska helst innehålla en sluttid för när 

målet ska vara uppfyllt. Målet ska vara utmanande men realistiskt. Svåra mål leder till ökad 

prestation. Om målet uppfattas vara ouppnåeligt eller orealistiskt kommer målet inte att 

accepteras. Dessutom ska målens svårighetsgrad anpassas till de anställdas självförtroende 

och kompetensnivå, annars kommer målet leda till försämrad prestation. Andra faktorer som 

påverkar fastställandet av mål är organisationens övergripande målsättning och 

påverkningsfaktorer (Hein, 2012:180f; jmf Locke & Latham, 2002). 
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Processens andra steg, målförpliktelse, handlar om att betvinga motstånd och säkra en 

tillräcklig grad av målförpliktelse hos de anställda. Det finns två orsaker som kan leda till 

motstånd mot de uppsatta målen. Den första orsaken är att individerna saknar kompetens, 

kunskap och det självförtroende som krävs och upplever därmed målet som orealistiskt. 

Problemet löses genom kompentensutveckling. Den andra orsaken är att de anställda inte ser 

en personlig vinst i att nå målen. Problemet löses genom belöningar, till exempel i form av 

befordran, bekräftelse och bonusprogram för att skapa en personlig vinst. Belöningar kan 

även öka prestationen hos de individer där prestationsnivån är låg (Hein, 2012:181f; jmf 

Locke & Latham, 2002). 

 

Förutsatt att målen är rimliga och redovisas öppet kan enkla instruktioner, positivt stöd och 

frånvaro av repressalier underlätta målförpliktelse och målacceptans. En avgörande faktor är 

tilltro till ledningen. Om tilliten brister kan det medföra motstånd mot de fastställda målen. 

Problemet kan lösas genom att ledningen inkluderar de anställda i diskussioner samt i 

formulering och fastställande av målen. Om den anställde upplever att den framgångsrikt 

uppnått de fastställda målen eller om den historiskt sett misslyckats uppnå målen påverkas 

acceptansen av framtida mål (Hein, 2012:181ff; jmf Locke & Latham, 2002). 

 

Även om tidigare nämnda faktorer uppfylls finns det behov av vissa understödjande moment 

för att säkra måluppfyllelsen, till exempel genom att ge feedback, så att individen vet om den 

gör framsteg eller inte. Feedback är nödvändigt men inte avgörande för om målsättningen ska 

leda till bättre prestationer. Andra nödvändiga förutsättningar kan vara resurser av olika slag, 

exempelvis resurser som tillsatts för att utveckla personalens kunskap och kompetenser. 

Slutligen är det understödjande att bryta ner långsiktiga ambitioner i mindre delmål, vilket 

ökar förutsättningarna att nå målet (Hein, 2012:183).  

 

Det finns ett flertal fallgropar vid fastställandet av målsättningar. Till exempel om målen som 

ställs upp är orimliga eller omöjliga att nå. Teorin kan inte heller kompensera dålig ledning, 

underbetalning eller dylikt. En nackdel är om medarbetarna känner missnöje och 

demotivation ifall målet inte uppnås. En annan nackdel är då medarbetare söker efter 

genvägar för att uppnå målet, vilket leder till försämrat utförande av arbetsuppgifter. En 

betydligt större fallgrop är när målfokuseringen skapar trångsynthet och tunnelseende, vilket 

kan leda till att individen kommer ignorera områden som inte omfattas av målsättningen. För 

att förhindra nya fallgropar är det av vikt att organisationen inte exklusivt mäter framgångar 



 

13 

 

utan även misslyckanden. Desto högre mål, desto större är chansen för misslyckande. Om det 

då endast är framgångarna som räknas, eller om misslyckandet leder till repressalier, kan de 

anställda börja satsa på säkra kort. Desto oftare individen uppfyller målet, desto oftare 

fortsätter individen att göra det som fungerar. Risken med detta är att individen, genom att 

kopiera sin egen strategi, vid en viss tidpunkt kommer använda strategin i en situation där den 

visas vara felaktig eller dysfunktionell (Hein, 2012:183f; jfm Locke & Latham, 2002). 

 

Slutligen diskuterar Hein (2012:185) två parametrar inom målsättningsteorin som bör tas i 

beaktning. Den ena parametern är arbetets karaktär. Även om målsättningsteorin sedan 

tidigare bevisats fungera inom alla arbetsområden och organisationer, menar författaren att 

teorins föreskrifter är som mest effektiva när de tillämpas på arbetsuppgifter som är relativt 

monotona och rutinartade. Den andra parametern berör människors olikheter. Hein menar att 

detta är en diskussion som saknas inom teorin och att målsättningsteorin är mer effektiv för 

vissa typer av motivationsprofiler än andra. Till exempel kan konkurrensinriktade människor 

tänkas anamma teorin bättre än en medarbetare som har ett mer existentiellt förhållningssätt. 

 

3.3 Total institution 

En kriminalvårdsanstalt är en speciell arbetsplats då det är en form av total institution där de 

anställda agerar övervakare i lika stor omfattning som vårdare. Nedan följer en förklaring av 

begreppet "total institution" och dess innebörd. 

 

Aubert (1968:207ff) för en diskussion utifrån begreppet "total institution". En total institution 

är en organisation som kommit till för ett visst syfte och med en bestämd plan, exempelvis 

fängelset. Syftet med ett fängelse är att påtvinga en brottsling en negativ sanktion genom att 

friheten berövas. Det sker genom fysisk förflyttning från det ”fria” samhället till institutionen. 

Den totala institutionen är ett socialt system som är avskilt och isolerat från det omgivande 

samhället med hjälp av murar eller ett strängt vakthållnings- och låssystem. Den totala 

institutionen utgör ett samhälle för sig med egna normer och egen kultur där det finns en 

sluten grupp med bestämda beteendenormer och tydliga auktoritetsrelationer. Aubert 

beskriver att det inom en total institution finns bestämda vägar att gå för framgång, framsteg 

och befordran, "definierade statusstegar" såväl för klienterna som för medarbetarna. Den 

totala institutionen bestämmer mer än någon annan organisation hur en persons identitet 

förändras både som en del av systemet och i relation till den sociala omgivningen. Syftet med 
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fängelset är dels att frihetsberöva och dels att förändra, forma och omforma individer vilket 

sätts i relation till institutionens totala karaktär.  

 

4.   Metod och metodologiska överväganden   

I detta kapitel redovisas val av forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, genomförandet 

av intervjuerna, bearbetning av analys och data, tillförlitlighet, etiska överväganden samt 

arbetsfördelning. I kapitlet kommer en metoddiskussion föras kontinuerligt med argument för 

den valda metoden samt vilka styrkor och svagheter metoden medför. 

 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

För att nå upp till studiens syfte, det vill säga att undersöka vad som motiverar kontaktmän på 

en kriminalvårdsanstalt och att skapa förståelse för hur olika faktorer påverkar 

kontaktmännens utförande av sina arbetsuppgifter, inhämtas empiri utifrån en kvalitativ 

forskningsansats. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:34,38) beskriver intervjun som en 

kvalitativ forskningsansats och menar att metoden är ett effektivt sätt att samla kunskaper om 

människans känslor och upplevelser. Genom kvalitativa intervjuer kan intervjuaren välja att 

variera stängda och öppna frågeställningar för att få en ökad förståelse för och få en bred bild 

med flera nyanser och dimensioner av en individs personliga aspekter, upplevelser, 

värderingar, beslut eller kulturella kunskap.  Kvale och Brinkman (2015:15) menar att en 

kvalitativ forskningsansats innebär att fokusera på att förstå människan i olika situationer och 

dess olika tankar och aspekter. Vi väljer att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats, framför 

en kvantitativ. Barmark och Djurfeldt (2015:32f) menar att en kvalitativ forskningsansats 

passar bättre när det gäller att besvara frågeställningar där svaret bedöms utifrån en individs 

uppfattningar, resonemang eller känslor. Genom en kvalitativ ansats kan vi få en förståelse för 

kontaktmännens syn på och upplevelser av vad som motiverar dem till att själva motivera och 

hur olika motivationsfaktorer kan komma att påverka utförandet av deras arbetsuppgifter. 

 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts med empiri hämtad ifrån semistrukturerade intervjuer. Vi valde att 

genomföra individuella intervjuer för att få fram den enskilde kontaktmannens tankar och 

uppfattningar. Ett alternativ hade varit fokusgrupper. Wilkinson (2011) förklarar att 

fokusgrupper handlar om att en grupp människor för en diskussion om ett förutbestämt ämne 

eller specifika problem. Frågorna riktas därmed till gruppen och inte till de enskilda 
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individerna (ibid:168f). Att använda sig av fokusgrupper hade kunnat besvara våra 

frågeställningar om motivationsfaktorer och utförande av arbetsuppgifter, men eftersom 

frågorna besvaras utifrån exempelvis synen på chefer, kollegor och deras personliga åsikter 

ansåg vi att informationen var så känslig att semistrukturerade intervjuer passade bättre.  

Intervjuformen riktade sig till individen och inte till gruppen vilket är mer lämpligt då vi på så 

sätt fick fram mer information från varje individ och lättare kunde styra och ställa följdfrågor 

riktade till individen. En risk med fokusgrupper är att informanterna skulle tendera att hålla 

med varandra istället för att delge sin individuella uppfattning.  

 

Det finns förtjänster och begränsningar med alla datainsamlingsmetoder. En förtjänst med 

semistrukturerade intervjuer är enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att intervjun 

belyser upplevelser och erfarenheter av ett samhällsfenomen. De menar också att en fördel 

med att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod är att den kan lyfta fram flera 

personers synvinklar och perspektiv på kort tid.  En svaghet som nämns med 

semistrukturerade intervjuer är att de ger en begränsad bild av verkligheten och därmed måste 

behandlas därefter. En annan svaghet är att man inte kan ta förgivet vad en utsaga betyder, att 

de vi intervjuar verkligen gör vad de säger att de gör, de vill säga, "att sagan har bäring på 

personens handlingar" (ibid:53). För att förebygga dessa svagheter valde vi att ställa 

följdfrågor i förtydligande syfte samt att spegla kontaktmännen i deras svar för att säkerställa 

att vår uppfattning stämde överens med deras.  

 

4.3 Urval 

Vi valde att göra ett målinriktat urval för föreliggande studie. Enligt Bryman (2011:392) 

innebär ett målinriktat urval att forskaren inte väljer ut informanter på ett slumpmässigt sätt.  

Det målstyrda urvalet går istället ut på att välja ut informanter på ett strategiskt sätt för att 

säkerställa att informanterna är lämpade för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Variation i urvalet är viktigt för att kunna presentera den information som 

resultatet byggs på, de vill säga att informanterna skiljer sig åt när det gäller egenskaper eller 

andra viktiga kännetecken. Vi valde att genomföra sju individuella intervjuer med kontaktmän 

på en kriminalvårdsanstalt. För att öka variationen bland informanterna hade de sju 

kontaktmännen olika lång erfarenhet av att vara kontaktmän och olika erfarenheter av 

yrkesrollen.  
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4.4 Genomförande av intervjuer 

För att nå informanterna tog vi kontakt med kriminalvårdsinspektören som ansvarar över 

kontaktmännen. Initialt togs kontakt via telefon och vidare kommunikation utfördes genom 

mail. Kriminalvårdsinspektören förmedlade kontaktuppgifter till sju kontaktmän. Tid, datum 

och plats kom vi tillsammans med kriminalvårdsinspektören överens om då kontaktmännens 

schema behövde anpassas till de utsatta intervjutiderna. Vi bestämde oss för att dela upp 

intervjuerna över två intervjutillfällen med en veckas mellanrum.  

 

Vi kontaktade samtliga kontaktmän via mail för att presentera oss och syftet med studien. Vi 

formulerade även ett informationsbrev (se Bilaga 1) vilket bifogades till samtliga kontaktmän 

samt kriminalvårdsinspektören. Det sista temat i vår utformade intervjuguide (se Bilaga 2, 

Tema 3 - Arbetstillfredsställelse) krävde möjligen tid till reflektion innan svar. Vi valde därför 

att maila ut frågorna i förväg till kontaktmännen. 

 

Under intervjutillfällena informerades samtliga kontaktmän om Vetenskapsrådets (2002) 

etiska riktlinjer (nämnda i informationsbrevet), som presenteras under avsnittet 4.7 Etiska 

överväganden. Vi frågade om godkännande till att spela in intervjun. Bryman (2011:428) 

menar att det är av vikt att spela in intervjun för att intervjuaren i efterhand ska kunna ta del 

av den information som framkommer. Samtliga kontaktmän godkände förfrågan. 

Intervjutiden för varje kontaktman var 60 minuter. Kylén (2004:18) menar att en intervjutid 

på 40–60 minuter räcker för att klara av flera frågeområden och är en relativt vanlig 

intervjutid. Det ger både intervjuaren och den intervjuade tid att bestämma över vad som ska 

tas upp och vilka frågor och svar som ska fördjupas. Vi tog del av kriminalvårdens 

verkställighetshandbok, som innefattar utförande av arbetsuppgifter, för att fördjupa vår 

kunskap inför intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2015:170) framför att det är viktigt att vara 

påläst, flexibel och att redan från början skapa en bra kontakt med personen som ska 

intervjuas. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskarens intervjumanual inte 

fullt ut ska vara strikt och strukturerad utan att den ska användas som stöd vid frågor som 

sedan anpassas utefter informanternas svar (Kvale & Brinkmann, 2015:32; Bryman, 

2011:413). Under intervjuerna använde vi oss därför av en intervjuguide (se Bilaga 2) och 

valde att däri formulera generella och ”lättbesvarade” frågor till en början för att underlätta 

starten på samtalen med kontaktmännen och på så vis skapa en tryggare miljö. En 

intervjuguide beskrivs som ett frågeformulär där olika teman och rubriker utformats utifrån 

studiens frågeställningar. Det avgörande för en intervjuguide är att den rymmer flexibilitet 



 

17 

 

och gör det möjligt för forskaren att genom en "minneslista" få sina frågeställningar 

besvarade.  Intervjuaren har stor frihet att ställa följdfrågor till informanten då intervjuguiden 

endast ses som ett stöd och inget ”måste” (Bryman, 2011:419). Under våra två 

intervjutillfällen fokuserade en av oss på att intervjua informanten medan den andra lyssnade 

och antecknade. Anteckningarna fungerar enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som 

ett hjälpmedel att se mönster och underlättar därigenom ställande av följdfrågor (ibid:49ff; 

jmf Kylén, 2004:40). Rollerna byttes vid varje intervju. 

 

4.5 Bearbetning och analys av data 

För att få ett tillförlitligt slutresultat krävs det att på ett samvetsgrant sätt bearbeta data som 

framkommit av intervjuerna (Halvorsen, 1992:103). För att nå ett sådant resultat 

transkriberades samtliga intervjuer. För att öka lästydligheten valde vi i vissa fall utesluta 

utfyllandsord, så som ”typ” och ljud, så som ”eh”, vid transkriberingen av materialet om de 

bedömdes vara irrelevanta i förhållande till kontexten. Enligt Öberg (2015:63) ökar 

transkriberingsrealibiliteten studiens trovärdighet. Att transkribera det insamlande materialet 

underlättar å ena sidan analysen då forskaren enklare kan ta del av informationen om det är i 

läsbar form, men är å andra sidan ett tidskrävande tillvägagångssätt (Bryman, 2011:428).  

Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015:53) är det fördelaktigt att skyndsamt transkribera 

det första materialet och således göra en första analys för att klarlägga det som varit särskilt 

intressants under intervjun. Intervjuerna genomfördes av den anledningen med en veckas 

mellanrum, vilket gav oss tillfälle att transkribera fyra av sju intervjuer. Det lät oss göra en 

första analys av den inhämtade informationen för att tydliggöra vilka teman och mönster vi 

kunde återfinna i svaren. Lärdomarna vi erhöll utifrån första analysen tog vi med oss inför 

nästa intervjutillfälle.  

 

Vi valde att använda oss av kodning i form av att markera den transkriberade texten i olika 

färger utifrån de avsnitt resultatet bygger på. Enligt Kvale och Brinkman (2014:241ff) är 

kodning och kategorisering den vanligaste förekommande analysmetoden av data. Kodning 

används för att få en överblick över textmaterialet och innebär att bryta ner, undersöka, 

jämföra, begreppsliggöra och kategorisera den information som framkommit av intervjuerna. 

En fördel med kodning är att forskaren genom noggrann läsning måste bekanta sig med 

detaljer i materialet, vilket skapar en överblick som kan vara till nytta för vidare analys. 

Kodning har fördelen att vara enkel att bryta ner i olika steg. Stegen kan vara att: identifiera 

kategorier på basis av läsningar av utskrifterna, notera koder för utskrifterna, granska koderna 
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och revidera kategorierna därefter, leta efter teman och resultat i varje kategori. En nackdel är 

att forskaren väljer hur kodningen ska tolkas. En annan forskare kan göra en annan tolkning. 

Vi utgick från Kvale och Brinkmans kodning och kategorisering vid analys av det 

transkriberade materialet.  

 

4.6 Tillförlitlighet  

Bryman (2008:352ff) förklarar att tillförlitlighet består av fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet innebär att forskarens observationer ska stämma överens med de teoretiska idéer 

som framförs, vilket vi tog hänsyn till. Vi tog även hänsyn till att trovärdigheten ökar om 

tillförlitlighetens tre kvarstående delkriterier uppfylls. 

 

Överförbarhet syftar till i vilken utsträckning studiens slutsatser kan generaliseras till andra 

situationer och miljöer (Bryman, 2008:352ff). Motivationsfaktorer är generellt förekommande 

inom alla arbetsplatser och kan således appliceras på andra arbetsplatser än den valda. 

Däremot bör inte resultatet generaliseras över arbetsplatser i stort, då medarbetare påverkas på 

olika sätt av motivationsfaktorer. Enligt Svensson och Ahrne (2015:27) handlar 

generaliseringsspråk huruvida resultatet av en studie går att överföra på andra personer eller 

sociala miljöer som liknar det som studerats i sitt projekt. De menar också att det är viktigt att 

tänka på att forskaren inte med säkerhet kan veta att resultatet skulle bli desamma om studien 

skulle göras på exempelvis en annan anstalt. Studien kan dock påvisa allmänna tendenser. 

Bryman (2008) menar att kvalitativ forskning handlar mer om djup än om bredd då det 

handlar om att producera fylliga och täta texter som har fokus på det kontextuella (ibid:352ff).  

Studiens resultat kan förse andra personer med en grund som kan underlätta bedömningen av 

hur överförbart resultatet är i förhållande till andra arbetsplatser.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskarna ska förmedla för läsaren att de 

har agerat på ett sätt som visar att de inte låtit personliga värderingar styra i syfte att påverka 

resultatet, till exempel vid val av teori och forskning (Bryman, 2008:355). Bryman 

(2011:353ff) menar att det är en svårighet att vara helt objektiv vid forskning (ibid.). Vi har 

under forskningsprocessen strävat efter objektivitet. Det har varit en fördel att vara två 

författare då vi kritiskt granskat varandras texter för att behålla objektivitet i våra tolkningar 

av studiens material. Vi är dock medvetna om att fullständig objektivitet är en omöjlighet.  
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Pålitlighet innebär att studiens forskare tydligt ska redogöra för samtliga delar i 

forskningsprocessen för att en bedömning om studien är tillförlitlig ska kunna göras (Bryman, 

2008:355; Svensson & Ahrne, 2015:24), vilket vi har ägnat mycket tid och fokus på i studien. 

Svensson och Ahrne (2015:24) skriver att det för tillförlitligheten är viktigt att vara medveten 

om studiens svagheter. Hein (2012) förklarar att motivation är svårt att mäta, vilket leder till 

att motivationsstudier innehåller en del fallgropar. En person kan vara medveten om att den är 

motiverad men nödvändigtvis inte vara medveten om de processer som leder till själva 

motivationen. En fråga som rör tillförlitligheten är att avgöra om personen kan svara på vad 

som motiverar den och om den vill svara på vad den motiveras av (ibid:250ff). Det kan ha 

inverkan på studiens tillförlitlighet. 

 

4.7 Etiska överväganden  

Forskare har ett ansvar gentemot de individer som medverkar i eller påverkas av forskningen 

(Hermerén, 2011:12). Det finns inom forskning fyra huvudkrav gällande individens skydd: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

kravet handlar om att informera deltagarna om studiens syfte samt den medverkandes roll i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002:6ff). För att uppfylla kravet utformades ett informationsbrev. 

Brevet riktades till informanterna där informationen behandlade vilka vi var samt studiens 

syfte. I informationsbrevet framfördes deltagarnas rättigheter som var formade utifrån de fyra 

huvudkraven (se Bilaga 1 Informationsbrev). Det är enligt Bryman (2011:135) forskarens 

ansvar att se till att informanterna förstått innebörden av studien och deras deltagande. För att 

säkerställa detta bad vi om ett muntligt samtycke till informanternas deltagande. Vi tog 

hänsyn till det andra kravet, samtyckeskravet, som innebär att informanten själv bestämmer 

om sitt deltagande i studien och kan avbryta sin medverkan när den vill. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som innebär att informanternas identitet och personuppgifter ska 

skyddas. Uppgifterna får inte röjas så att obehöriga kan komma åt information eller identifiera 

personen som medverkat (Vetenskapsrådet, 2002:6ff).  

 

Av etiska skäl valde vi att avidentifiera namnen och istället benämna informanterna med 

"Kontaktman 1", "Kontaktman 2" och så vidare. Endast två informanter i studien var kvinnor 

och det blir således enkelt för kvinnorna att utläsa vem som sagt vad förutsatt att de tar del av 

den färdigställda studien. Med hänsyn till konfidentialitetskravet benämnde vi samtliga 

kontaktmän som "han" i resultatet då kön inte är av påverkande betydelse för studiens resultat. 
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Vi var även noggranna med att inte benämna arbetsplatsen på ett sådant sätt att anstalten är 

lättidentifierad. Det insamlade materialet kan vara känsligt då vissa kontaktmän framförde 

kritik mot ledningen och organisationen, och det är därför av vikt att avidentifiera 

informanterna, inte minst med hänsyn till att kriminalvårdsinspektören känner till samtliga 

informanter. Det är ur en etisk aspekt nämnvärt att det var kriminalvårdsinspektören som tog 

första kontakten med våra informanter vilket påverkade vilka informanter vi fick intervjua. 

Informanterna skulle således kunna vara valda utifrån deras inställning till arbetsplatsen. 

Anonymiteten är ett etiskt dilemma då det är svårt att omöjliggöra vetskap om vem som har 

sagt vad. Genom att utesluta namn, arbetsplats och begränsa resultatet utifrån informanternas 

utsagor kan problematiken förebyggas i och med att konfidentialiteten ökar. Det fjärde 

huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att samtlig information som insamlas endast ska 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002:14). Därför är det viktigt att hantera 

informanterna och dess information på ett varsamt sätt. De fyra huvudkraven efterföljdes i 

denna studie.  

 

4.8 Arbetsfördelning  

Föreliggande studie är resultatet av en första uppsatsidé vi tillsammans utformade. Genom att 

föra aktiva diskussioner utvecklades idén till en uppsatsplan som ledde fram till redovisat 

syfte och frågeställningar. När syftet formulerats arbetade vi båda aktivt med det inledande 

kapitlet. Vi började sedan samla in empiri i form av vetenskapliga artiklar, böcker och 

rapporter inför vår tidigare forskning. För att lätt kunna ta del av den andra författarens arbete 

har vi under hela processens gång arbetat i ett gemensamt dokument som uppdaterades i 

realtid. Arbetsfördelningen gällande kapitel ett, två, tre och fyra har innefattat både 

gemensamt och enskilt arbete, med tonvikt på det förstnämnda. Nicki fokuserade mer på 

studiens första och andra kapitel medan Louise fokuserade mer på kapitel fyra. Gällande 

kapitel tre har vi separat fokuserat mer på en av de två teorierna. Under processens gång har 

båda författare diskuterat, korrekturläst och/eller skrivit om samtliga delar i studien. Det 

bearbetade slutresultatet är således gemensamt framtaget av båda författarna.  

 

Under intervjuerna var vi båda aktivt deltagande men transkriberingen av intervjuerna delades 

upp. Tillsammans färgkodade vi den transkriberade texten och sammanställde denna i 

resultatet. Då resultatsammanställningen delades upp i två avsnitt inom vilka flera faktorer 

framställs valde vi att renskriva olika delar av resultatet för att effektivisera arbetet. Precis 

som i övriga kapitel och avsnitt bearbetades den slutliga resultatsammanställningen 
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tillsammans. Uppsatsens avslutande diskussion författades gemensamt. Den färdiga uppsatsen 

är i sin helhet ett resultat av gemensamt arbete.  

 

5. Resultat och analys 
 

I resultatet ger vi en översiktlig beskrivning av de svar vi har fått från våra informanter. 

Analysen presenteras under samma kapitel och det innebär att vi har utnyttjat teorier, tidigare 

forskning och begrepp för att förstå vår insamlade empiri. De faktorer som tas upp under 

avsnittet arbetstillfredsställelse är lön och kompensation, variation och möjlighet till 

utveckling, tydliga mål och riktlinjer, schematider och rimlig tid till utförande av 

arbetsuppgifter och feedback.  

 

Under avsnittet arbetsplatskultur presenteras förtroende och stöd mellan medarbetare och 

chefer och arbetet med klienterna. Resultatet visar vilka faktorer som leder till motivation 

respektive demotivation. Tvåfaktorsteorin appliceras genomgående i resultatet. 

Målsättningsteorin kopplas i avsnittet 6.1 Arbetsplatskultur. Vi kommer även utgå från 

tidigare forskning (se 2.1 Arbetstillfredställelse och arbetsplatskultur). Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattande tabell innehållande utfall och slutsatser.  

 

5.1 Arbetstillfredsställelse 

Motivationsfaktorerna som tas upp i detta avsnitt har en direkt koppling till 

arbetstillfredsställelse. Anderssons et al. (2016) forskning tyder på att utförande av 

arbetsuppgifter, tydliga mål och riktlinjer, samarbete och kompetensutveckling på 

arbetsplatsen samt möjlighet till utveckling är faktorer som påverkar motivationen.  

 

5.1.1 Lön och kompensation  

Chui, Luk och Li-Ping Tang (2002) menar att ekonomiska faktorer är motivationsfrämjande 

komponenter. I motsatts till det menar Deci och Ryan (2008) att belöningar i form av lön 

leder till tappat intresse av aktiviteten hos de anställda, medan provision leder till ökad intern 

motivation. Av de sju kontaktmän som intervjuats framför ett par av dem att lön är en 

betydande motivationsfaktor. Däremot anser de inte att det är den viktigaste faktorn. ”Det är 

ju inte minst viktigt. Utan lön hade jag inte jobbat” (Kontaktman 6). Kontaktman 1 anser att 

kompensation från arbetsgivaren skulle vara önskvärt under de perioder där 

arbetsbelastningen är hög. Avsaknad av kompensation kan kopplas till Herzbergs 
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hygienfaktor lön. Hygienfaktorerna leder till trivsel respektive vantrivsel på arbetsplatsen 

(Hein, 2012:130). Utifrån teorin kan trivseln öka om hygienfaktorn uppfylls.  

 

5.1.2 Variation och möjlighet till utveckling 

Den autonoma motivationen är enligt Jungert (2011) den främsta faktorn till arbetsmotivation 

(ibid.). Autonom motivation innebär att den anställda agerar av fri vilja och fria val (Deci & 

Ryan, 2008). Jungert (2011) redovisar i sin rapport att autonom motivation bland annat 

påverkas av att arbetarna trivs bra och finner arbetet spännande och roligt. Andersson et al. 

(2016) menar i sin tur att möjlighet till utveckling är en motiverande faktor. Flera av 

kontaktmännen i denna studie menar att varierande arbetsuppgifter är en viktig 

motivationsfaktor för att arbetet ska vara roligt, intressant och stimulerande. Kontaktman 5 

säger att: ”Det är en sådan variation […] det stimulerar mig i alla fall […]. Det är olika 

människor vi träffar, det är olika saker vi gör. Det är svårt att förutse en dag och det gör det 

kul”.   

 

Ett par kontaktmännen uttrycker missnöje när faktorerna variation och möjlighet till 

utveckling inte uppfylls. Det framkommer missnöje hos ett par av kontaktmännen som menar 

att variationen på arbetsuppgifterna har minskat i jämförelse med hur det var tidigare. Ett 

exempel ges av Kontaktman 6 som berättar att programverksamheten var markant mer aktiv 

förr, till exempel gällande specialutbildningar som ”reflekterande samtal”, vilket dels ledde 

till ökad variation i arbetet och dels var förmånligt för klienterna, som fick en bredare bild av 

kriminalvårdarna. ”Då var det inte bara det här, vakta, visitera och de här bitarna som ofta 

upplevs som lite tråkiga, utan då kunde man visa att man faktiskt hade en annan sida också. 

Det saknar jag” (Kontaktman 6).  

 

Den autonoma motivationen främjas när kontaktmännen finner arbetet intressant och roligt. 

Faktorn kan däremot leda till demotivation om kontaktmännen inte anser uppgifterna vara 

varierande nog. En annan faktor som enligt kontaktmännen går i linje med ”varierande 

uppgifter” är ”kompetens och kompetensutveckling”. Andersson et al. (2016) framför att 

kompetensutveckling på arbetsplatsen kan leda till intern motivation som är en del av den 

autonoma motivationen. Ett flertal kontaktmän poängterar att möjlighet till vidare utveckling, 

speciellt i form av möjlighet till vidare utbildning, är en motiverande faktor. 

” […] jag tror inte att jag hade varit kvar om jag inte hade fått chans att utvecklas vidare, nej” 

(Kontaktman 5). Ett flertal av informanterna anser att utmaningar i form av vidare utbildning 
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och möjlighet till utveckling är viktigt för motivationen. Utvecklingsmöjligheter är enligt 

Hein (2012:130) en hygienfaktor som leder till möjlighet att mogna och utvecklas. Om 

kontaktmannens önskemål om vidare utbildning uppfylls kan det således leda till ökad trivsel 

alternativt förebygga vantrivsel på arbetsplatsen.  

 

5.1.3 Tydliga mål och riktlinjer  

Arbetsklimatet är avgörande för effektiviteten på en arbetsplats. Olika aspekter av 

arbetsklimatet påverkar personalens erfarenheter av arbetsplatsen. En aspekt av arbetsklimatet 

är att det finns tydliga riktlinjer och manualer för hur uppgifter ska utföras, vilket är en av de 

viktigaste motiverande faktorerna (Andersson et al., 2016). En tydlig arbetsroll kan kopplas 

till faktorn ”självständighet” som enligt Deci och Ryan (2008) förstärker den autonoma 

motivationen och leder till ökad känsla av sammanhang. 

 

Inom kontaktmannaarbetet återfinns det flera riktlinjer och manualer för hur uppgifter ska 

utföras, exempelvis verkställighetshandboken. De riktlinjer som framkommer hjälper 

kontaktmannen att uppnå övergripande mål, exempelvis "bättre ut", men även mindre delmål 

formulerade i VSP:n, som att implementera vissa insatser för klienterna. Direktiv, riktlinjer, 

manualer och mål kan vara motiverande respektive demotiverande, beroende på hur dessa 

uppfattas av kontaktmännen (Kriminalvården, 2016).  

  

Ett flertal kontaktmän menar att tydliga arbetsbeskrivningar leder till ökad motivation på 

arbetsplatsen likväl som ökad motivation till att arbeta vidare med klienterna. Även 

förutsägbarhet i arbetet är motivationsfrämjande. “Det är ju ingen tvekan om att man gör ett 

jävligt mycket bättre jobb när man känner sig trygg med jobbet och trygg med 

förutsättningarna runt omkring” (Kontaktman 6). Kontaktman 4 uttrycker att otydliga direktiv 

från ledningen är demotiverande och att otydliga mål skapar frustration som i sin tur påverkar 

utförandet av arbetsuppgifter. Samtliga kontaktmän exemplifierade vikten av denna faktor 

genom att koppla ”tydliga riktlinjer och mål” till den nya verkställighetsplaneringen som 

infördes 2016. Nya VSP innefattar en ny arbetsbeskrivning och ansvarsfördelning angående 

planering av klienternas verkställighet. Det visar sig att uppfattningen av vad en "tydlig 

riktlinje" är och hur en sådan bör se ut, skiljer sig mellan kontaktmännen. Några av dem 

menar att den nya VSP:n och nya verkställighetshandboken leder till tydligare mål och 

riktlinjer för utförandet av kontaktmannaarbetet. Positiva reaktioner på nya VSP utifrån 

kontaktmännen är att den tydliggör olika ansvarsområden, visar en tidsaxel över vad som ska 



 

24 

 

vara gjort vid vilken tid och att den tydliggör ansvarsfördelningen, även om koordinatorskapet 

anses vara den mest diffust beskrivna rollen i VSP-handboken. Den valda anstalten separerar 

inte rollerna "kontaktman" och "koordinator" utan använder begreppen synonymt.  

”Kontaktmannen har ju fått en mer nischad uppgift” (Kontaktman 5). Om gamla VSP säger 

Kontaktman 2: ”man visste inte riktigt vad man skulle skriva eller var och hur man skulle 

skriva det”, vilket är demotiverande. Ökat ansvar och numera tydliga arbetsuppgifter tror han 

”höjer statusen på jobbet […]. Nu är det min grej, nu är det jag som ska styra skeppet. Jag tror 

att många känner mycket större delaktighet att faktiskt få ha ansvaret”.  

  

Utifrån ovanstående kontaktmäns synpunkter angående nya VSP och dess förtjänster belyser 

de indirekt ett flertal motivationsfaktorer som medföljt implementeringen av nya VSP, 

exempelvis ökat ansvar, som enligt Andersson et al. (2016) är en motiverande faktor. Den 

mer nischade kontaktmannarollen kan kopplas till faktorn "självständighet" och en ökad 

känsla av sammanhang. Det kan tänkas att de nya rollerna leder till ökad kompetens omkring 

det specifika arbetsområdet. Självständighet, känsla av sammanhang och kompetens 

förstärker den autonoma motivationen (ibid., jmf Deci & Ryan, 2008). Ansvar är enligt 

tvåfaktorsteorin en motivationsfaktor och omfattar bland annat att få stå till svars för sitt eget 

arbete (Hein, 2012:132), vilket bekräftas av ett par av kontaktmännens syn på ansvar.  

  

Alla kontaktmän anser däremot inte att handboken och nya VSP bidrar till ökad motivation. 

En första kontaktman uttalar sig om att handboken är omfattande och lång. Han föreslår en 

handbok anpassat endast till kontaktmännen. En andra kontaktman uttalar att nya VSP och de 

nya ansvarsområdena fortfarande är diffusa och enligt Kontaktman 6 ”opassande för 

organisationens uppbyggnad”. Han berättar att samma person kan ha flera olika 

arbetsområden och ifrågasätter nyttan av att dela upp ansvarsområdena om en individ ändå 

ska ta på sig flera uppdrag. En tredje kontaktman berättar att den nya VSP:n fortfarande håller 

på att implementeras och att de olika ansvarsområdena fortfarande håller på att fastställas och 

att han inte riktigt vet hur det kommer att bli framöver.  

  
5.1.4 Schematider och rimlig tid till utförande av arbetsuppgifter  

 

Sen kanske man ska tänka lite mer på det arbetsmiljömässiga, hur folk mår 

efter att ha jobbat fem dagar, ledig en, och sen jobba tre till. Hur bra mår 

man, hur bra jobb gör man under de resterande dagarna. […]. Man måste 

göra samma jobb fastän du är jättetrött och har jobbat sex dagar 

(Kontaktman 2). 
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Enligt Andersson et al. (2016) är det av betydelse att medarbetaren har nog med tid till 

utförande av arbetsuppgifter då det påverkar arbetsklimatet och är motivationsfrämjande. Den 

faktor som leder till mest demotivation bland kontaktmännen är tidsbrist som följd av 

arbetsschemat.  

 

Majoriteten kontaktmän uttrycker frustration över sina schematider. Kontaktman 2 säger: 

”Det är ingen hemlighet att det är ett hemskt schema vi har […] arbetstiderna och 

endagarsledighet är ingen höjdare för man hinner knappt hämta sig innan det är dags igen. Det 

påverkar oss oerhört mycket”. Kontaktmännen framför att tidsbristen ibland går ut över 

klienterna då deras behov sätts i andrahand i förhållande till vissa uppgifter. Ett par 

kontaktmän menar att arbetsuppgifterna blir lidande för att kvalitén på utförandet försämras. 

Kontaktmännen framför även att det är tiden på "våning" som är mest slitsam. Begreppet 

våning syftar till en avdelning på anstalten där klienterna vistas under dagtid. Kontaktmännen 

arbetar då klientnära eftersom avdelningarna är öppna på dagarna. Kontaktman 3 förklarar att 

ett tiotal kontaktmän har slutat på ett och ett halvt år för att både schemat och arbetet i sig är 

påfrestande. Kontaktman 6 ser dock inga större problem med schemat i dagsläget men menar 

att det inte går att ge ett generellt svar då nog med tid till utförande av arbetsuppgifter 

förändras beroende på arbetsbördan. Han säger att det ”är rätt förmånligt med särskild tid 

avsatt i schemat för kontaktmannaskap” just nu. Kontaktmannen syftar till en resurs kallad 

"gul resurs" alternativt "gul tur". Gul tur återkommer cirka åtta gånger under period på femton 

veckor och är avsatt för "kontaktmannaärenden". Turen går utanför det vardagliga rutinarbetet 

och kontaktmannen kan själv välja hur tiden ska fördelas. Dock framför Kontaktman 6, likväl 

som ett par andra kontaktmän, att turen ofta missbrukas av kriminalvårdsinspektören då turen 

används som en renodlad resurstjänst. Den personen som har gul resurs på schemat får ofta 

täcka för sjuka kollegor, vilket enligt kontaktmännen kan leda till överbelastning då planerade 

moment flyttas till nästa gula tur-tillfälle. Kontaktman 6 framför att han under 15 veckors 

period brukat cirka hälften av sina gula-resurs tider. Kontaktman 3 säger ”det är billigare att ta 

mig som gul resurs att täcka den tjänsten än att ta in någon på övertid. För det är dyrt”. 

Kontaktman 4 har en annan uppfattning och menar att man var mer beroende av den gula 

turen förr då arbetsuppgifterna minskat i och med den nya VSP. Han menar att den tid som 

tidigare lades på dokumentation nu ligger på andra medarbetare att utföra. 

 

Utifrån ovanstående resultat synliggörs en rad hygienfaktorer. Att ett flertal kontaktmän sagt 

upp sig som följd av arbetsbelastningen kan kopplas till hygienfaktorn "anställningstrygghet" 
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som innefattar instabila miljöer som påverkar företaget och leder till känsla av otrygghet hos 

medarbetaren (Jmf Hein, 2012:133). Kontaktmännens arbetstider är en demotiverande faktor. 

Kritiken som framförs är indirekt riktad till cheferna och ledningen då det är de som 

bestämmer upplägget av arbetsrutiner likväl som arbetstider, vilket kopplas till hygienfaktorn 

"ledning". Bristande ledning kan leda till missnöje. Det kan även kopplas till faktorn 

"bekräftelse" vart ignorans av medarbetarnas arbetsrutiner innefattas. Även hygienfaktorn 

"arbetsförhållanden" spelar in då faktorn behandlar den sociala miljön och arbetsmängden. 

Alltså om arbetaren har (som i detta fall) för mycket att göra, alternativt för lite att göra. 

Hygienfaktorerna blir särskilt viktiga som förebyggande åtgärder om arbetet är utpräglat och 

rutinartat (Jmf Hein, 2012:131f, 141). Rutin är A och O på en anstalt och det är således en 

risk för vantrivsel när det finns missnöje över rutinen. 

 

5.1.5 Feedback 

Kontaktmännen arbetar ständigt mot uppsatta mål i klientens VSP. För att kontaktmännen ska 

vara motiverade till att uppnå de uppsatta målen är feedback enligt Hein (2012:138) ett viktigt 

understödjande element. Resultatet av Misra, Jain och Soods (2013) studie påvisar att 

erkännande, uppmuntran och uppskattning leder till motivation om den kommer vid rätt 

tidpunkt. 

  

Bland kontaktmännen uttrycker majoriteten att det är viktigt med feedback i form av beröm, 

bekräftelse, återkoppling och kritik i sitt arbete. ”Beröm är viktigt för att få en bekräftelse på 

att man behövs” (Kontaktman 7). Flera kontaktmän uttrycker dock att det är minst lika viktigt 

att någon påtalar om de arbetar fel och då ger konstruktiv kritik eftersom de arbetar mycket 

med säkerhet. Kritiken vill de främst ha från kollegor men även från ledningen. En 

kontaktman berättar om ett mail från ledningen där kontentan av feedbacken var att “den här 

situationen skötte ni riktigt bra” (Kontaktman 4). Bekräftelse är enligt Herzbergs 

tvåfaktorsteori en motivationsfaktor som innefattar all form av handling där medarbetarnas 

insats uppmärksammas eller ignoreras. Bekräftelse kan vara både positiv och negativ och 

täcker alltifrån beröm, erkännande, acceptans av goda idéer till kritik, bestraffning för 

bristfälligt arbete med mera (Hein, 2012:129).  

  

Ett par kontaktmän anser att feedback i form av återkoppling skulle öka motivationen. De 

berättar att information gällande hur det gått för klienterna efter frigivning sällan återkopplas 

då de endast träffar de klienter som återfaller i brott och inte dem det gått bra för. Kontaktman 
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6 berättar att han tidigare varit med om någonting som kallades för återvändandeträffar. “Det 

var en fantastisk återkoppling för då fick man möjlighet att träffa några av de här som det 

faktiskt hade gått bra för”. Han uttrycker det som en stark motivationsfaktor. “Det saknar man 

[…] både att man fick en bra återkoppling men också att man fick träffa folk som det hade gått 

jävligt bra för […]. Det är roligt”.  Kontaktmännens önskan om återkoppling kan kopplas till 

motivationsfaktorn "bekräftelse" i form av uppmärksammande av medarbetarens insats samt 

motivationsfaktorn "prestation" som innefattar att medarbetaren ser resultatet av dennes 

arbete (Hein, 2012:129f). Faktorerna kan tänkas främja kontaktmännens motivation. 

Kontaktmännen nämner att återkoppling och beröm var viktigt för att de då känner att de 

lyckas med någonting, vilket innefattas i motivationsfaktorn "prestation" (jmf Hein, 

2012:130). “Man får en uppfattning om sig själv om att man gör ett bra jobb och då vill man 

gärna fortsätta såklart” (Kontaktman 5). 

 

5.2 Arbetsplatskultur 

I detta avsnitt presenteras två underrubriker: "Förtroende och stöd mellan medarbetare och 

chefer" och "Arbetet med klienter". Faktorerna har en direkt koppling till den rådande 

arbetsplatskulturen.  

 

5.2.1 Förtroende och stöd mellan medarbetare och chefer  

 

Inom trettio sekunder så dundrar det in sju-åtta man […] när jag drar 

larmet så kommer det back-up, det är väldigt, väldigt skönt (Kontaktman 

3). 
 

Jungert (2011) menar att de faktorer som främst påverkar den autonoma motivationen är att 

arbetsplatsen har ett klimat som möjliggör bildade av trygga relationer till medarbetare samt 

att ha en närvarande chef som stödjer medarbetarnas självständighet och kompetens. Deci och 

Ryan (2008) framför att känsla av sammanhang förstärker den autonoma motivationen som i 

sin tur kan leda till uthållighet, tillgivenhet, effektiv prestation och kreativitet. Vidare menar 

Ramlall (2004) att en positiv arbetsmiljö innebär att den är inkluderande och respektfull 

(ibid.), vilket främjar förtroendet mellan kollegor och chefer. Andersson et al. (2016) framför 

att det kollegiala lärandet, det vill säga att anställda kan lära och/eller bli lärda av varandra, är 

en viktig del av arbetsklimatet och leder till ökad effektivitet. Goda relationer och förtroende 

för kollegor och chefer är motiverande faktorer. 
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Det framgår av kontaktmännens svar att förhållandet till framförallt arbetsgruppen, kollegorna 

och till viss del ledningen är centrala påverkande motivationsfaktorer. Flertalet kontaktmän 

uttrycker att relationen till kollegorna är en viktig motiverande faktor. De tar även upp värdet 

av det kollegiala lärandet och att de i mångt och mycket vänder sig till varandra för stöd. 

Begrepp som "teamkänsla", "samarbete" och "respekt" är återkommande i kontaktmännens 

svar.  

 

Jag har trivts oerhört bra med mina kollegor och jobbet i stort, annars hade 

jag aldrig stannat så länge […]  sen har vi som jobbar som kontaktmän 

olika utbildningar givetvis, men det är ju det som gör att vi jobbar 

tillsammans, att vi kan hjälpa varandra […] alla har sin egen grej, skulle 

jag vilja säga […]. Man kompletterar varandra (Kontaktman 2).  

 

Angående förtroende mellan kollegor och ledningen uttrycker kontaktmännen olika åsikter. 

Ett par kontaktmän jämför det nuvarande ledarskapet med det de hade innan och menar att det 

i dagsläget är bra. ”Vi hade en period när vi hade minst lika mycket konflikter med ledningen 

som vi hade med klienterna, då jävlar är det någonting som är fel” (Kontaktman 6). ”Vi har 

bytt mycket chefer och såhär […] som vi har det nu är det bästa vi haft på många år” 

(Kontaktman 4). Ett par kontaktmän kände förtroende för ledningen baserat på ledningens 

bemötande vid deras fastanställnings start. De uttrycker att de fick en känsla av att vara 

behövd. ”Jag fick testa på många olika saker […] det kändes som att de trodde på mig och då 

kändes det som att jag ville ge tillbaks” (Kontaktman 5). Kontaktman 2 anser att chefen ger 

stöd ibland. Kontaktman 4 uppfattar att varken han eller hans kollegor får stöd från ledningen 

vid de tillfällen arbetet med klienterna är krävande, vilket gör honom demotiverad. Däremot 

menar han att arbetsklimatet är öppet och säger: ”vi vet att vi kan gå och prata med chefen om 

det är någonting vi tycker är dåligt”. Två kontaktmän anser i sin tur att kommunikationen 

mellan medarbetare och ledning ibland brister. 

 

Utifrån kontaktmännens svar kan hygienfaktorn "interpersonella relationer" identifieras. 

Faktorn innefattar förhållande till kollegor. Beroende på om medarbetaren gillar sina kollegor 

samt om kollegorna samarbetar och slutligen om det finns en känsla av gemenskap med sin 

arbetsgrupp påverkar uppfyllandet av faktorn (Hein, 2012:131). Samtliga kontaktmän talar 

om sina kollegor i positiv bemärkning. Utifrån tvåfaktorsteorin talar det för att faktorn leder 

till trivsel på anstalten (jmf Hein, 2012:131). Faktorn innefattar även förhållandet till chefer 

och innebär att relationen mellan chef och medarbetare frodas av ärlighet, att chefen lyssnar 

på medarbetarna samt vänliga relationer dem emellan (Hein, 2012:131). Det kan därför tänkas 
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att motivationen varit låg och arbetsmiljön otillfredsställande under de perioder då ledarskapet 

varit bristfälligt. Enligt Hein (ibid.) leder faktorn till oärlighet och bristande vilja att lyssna på 

medarbetares förslag samt ovänliga relationer mellan medarbetare och chef till missnöje. 

 

Det är tänkbart att de kontaktmän som har en begränsad tillit till ledningen gör motstånd mot 

de uppsatta målen (jmf Hein, 2012:181f; jmf Locke & Latham, 2002). Däremot finns det 

utifrån intervjumaterialet inte nog med stöd för att bekräfta antagandet. Svaren tyder på att 

samtliga kontaktmän strävar efter att påverka klienterna för att kunna nå de uppsatta målen i 

VSP:n samt de kriminalvårdens övergripande mål. Det kan tänkas bero på att kontaktmännen 

upplever att det finns en större vinst i att hjälpa klienterna än att tillfredsställa ledningen. 

 

5.2.2 Arbetet med klienterna  

Samtliga kontaktmän lyfter motivationsfaktorer klientarbetet för med sig. Det som motiverar 

kontaktmännen mest är de gånger klienten "förändrats till det bättre" utifrån kontaktmännens 

perspektiv. Kontaktman 2 berättar om en situation där han hjälpte en klient att genomgå en 

"förändring". Vid frigivning sa klienten att “det här är första gången jag känner att jag 

verkligen har en chans”. Kontaktman 2 säger:  

  
Då kände jag mig rätt nöjd med att jag hade, på kort tid, skapat så pass 

mycket för honom […] att man kan hjälpa en människa så pass mycket att 

de känner att det är första gången han känner att han har en chans […] även 

om man har gjort det ett flertal gånger innan blir man stärkt i det. Att man 

gör rätt saker. Då fortsätter man ju på samma bana och ser hur det fungerar 

nästa gång.  
  

Flera kontaktmän uttrycker att när de har gjort "rätt" ökar deras motivation och vilja att 

fortsätta på samma bana. Att nå resultat är således en motiverande faktor. Kontaktman 3 säger 

att det mest motiverande är när han ser resultat och ”när man ser en person växa och komma 

till insikt att det finns någonting annat”, att personen tröttnat på sin kriminella bana. Han 

motiveras även när resultatet syns svart på vitt, till exempel när kontaktmannen, efter 

klientens frigivning, utvärderar huruvida VSP:n följts enligt plan, delvis enligt plan eller inte 

enligt plan. ”När du kan kryssa i ”enligt plan”, ”enligt plan”, ”enligt plan”, och det bara är 

plus i kanten, det känns ju väldigt bra, sen har man mycket med sig därifrån”. Han finner det 

även motiverande när en klient kommit till insikten att denne gjort fel och tar egenansvar för 

sina handlingar.  
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Kontaktmännen reflekterar över hur deras motivation påverkas av klientens motivation. 

Kontaktman 2 säger att han känner sig stark och att han arbetar på rätt väg när en klient är 

engagerad. En annan kontaktman anser att det är motivationsfrämjande om relationen till 

klienten är god och en annan att motivationen pendlar beroende på vilken klient han är 

kontaktman för. Flera kontaktmän upplever att demotiverade klienter leder till demotivation 

inom dem. En kontaktman känner sig begränsad i sitt arbete om klienten är demotiverad. Ett 

par av kontaktmännen blir frustrerade av "tjatet" som uppstår på våning. ”Gör det, gör det, då 

börjar det killa i huvudet, då vill man bara… nej. […] det är som att jobba på vuxendagis, 

man får behandla dem som små barn, jag menar tjat genererar oftast inte i positiva effekter” 

(Kontaktman 4).  Ett annat exempel på frustration som väcks vid demotiverade klienter tas 

upp av Kontaktman 3: 

  

Ibland har man klienter som är väldigt omotiverade till att göra en 

förändring […] man har ingen medkänsla för att det man gör är fel […] och 

man kan försöka med vad som helst, men det är helt ointressant för personen 

[…] man blir bra på att utnyttja systemet. Man vill få så mycket som möjligt 

från välfärden. Så tar man från andra också, men ger liksom ingenting 

tillbaks och det kan vara väldigt frustrerande […] man är någonstans en 

förstörd människa liksom. Du bara hänger på systemet och tar allt du kan, 

ger ingenting tillbaka… sådana personer kan vara väldigt jobbiga…   
 

Kontaktman 6 blir frustrerad av klienter som inte sköter sig samt klienter som återfaller i 

brott. Han säger: ”Det är klart motivationen minskar då, så är det […] det är ju i grunden ett 

misslyckande, men vad är alternativet då, att vi inte försöker alls?”. Kontaktman 7 menar att 

om han har en tuff arbetsdag och det känns motigt att gå till arbetet kan en krävande klient 

vara jobbig att hantera. Om klienten är demotiverad under en sådan arbetsdag påverkar det 

utförandet av kontaktmannens klienthantering. Han säger: ”känslan är väl att man kanske inte 

vill ta kontakten”. Om en klient inte vill samtala eller kommunicera har kontaktmannen svårt 

att hitta motivationen och berättar: ”om du har en klient som avskyr dig, då är det inte roligt 

att gå till jobbet”. En kontaktmans inställning till demotiverade klienter skiljer sig från övriga 

kontaktmäns. Han blir istället motiverad av sådana klienter då det innebär en utmaning i 

arbetet.  

 

Kontaktmännen diskuterar även klienthanteringen i förhållande till kriminalvårdens 

övergripande mål likväl som mindre delmål som formuleras i varje klients VSP. Samtliga 

kontaktmän anser att deras arbete är målinriktat. En målsättning är att klienterna ”ska ha 

tillräckligt på fötterna för att inte behöva komma tillbaka hit […] det lyckas vi med ibland och 
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ibland inte” (Kontaktman 6). Kontaktman 2 tror inte att målsättningen "bättre ut" är någonting 

som man går och tänker på i vardagen men att man alldeles säkert arbetar för att uppnå de 

målen ändå genom ”att man sår små, små frön varje dag genom att ha ett samtal eller 

motivera någon till att faktiskt gå ett program eller ta det där samtalet med programledaren”. 

När det finns målsättningar som inte uppnås väcks en viss frustration. Kontaktman 2 berättar: 

”Vad ska man göra den här gången […] vad är det som inte fungerar?” Han ger exempel på 

om någon klient kommer tillbaka efter frigivning och säger: ”Man börjar ifrågasätta allting 

[…] gjorde vi fel förra gången […]  det är frustration och då känner man sig lite missnöjd och 

undrar vad vi ska hitta på för att det ska bli "bättre ut"” (Kontaktman 2). Ett par kontaktmän 

framför att mindre mål kan vara att få klienten att börja reflektera eller att 

kontaktmannaarbetet med klienterna ska leda till att det blir bättre för klienterna i det långa 

loppet. Kontaktman 7 framför att det övergripande målet med verkställighetsplaneringen är att 

klienten ska ”bli bättre, alltså bättre ut”.  

 

Ovanstående resultat kan kopplas till målsättningsteorin. När kontaktmannen klarar av 

delmål, exempelvis i enlighet med VSP:n, ökar motivationen. Enligt teorin ökar mindre 

delmål förutsättningarna för att uppnå målen, vilket kallas "understödjande element" (Hein, 

2012:183), och bekräftas av ett flertal kontaktmän ovan. Uppfyllandet av delmål kan även ses 

som en form av "feedback", till exempel då kontaktmännen utvärderar arbetet utifrån VSP:n 

som innefattar delmål. Feedback är enligt Hein (2012:183; jmf Locke & Latham, 2002) 

viktigt för att säkra måluppfyllelsen. Individen behöver få bekräftelse på om den gör framsteg 

eller inte. Uppsatta mål ger bättre effekt om de är tydliga, konkreta och specifika (ibid.). 

Kriminalvårdens övergripande mål är öppna för tolkning då "bättre ut" kan innebära olika 

saker för olika personer och är således inte specifikt. Målen är också svåruppnåeliga, vilket 

återfallsstatistiken likväl som kontaktmännen bekräftar. Svåruppnåeliga mål kan enligt Hein 

(2012:180) å ena sidan leda till tvivel inom individen likväl som demotivation. Å andra sidan 

kan svåra mål leda till ökad prestation. Målen ska helst innehålla en sluttid för när dessa ska 

vara uppfyllt. Kontaktmännen har alltid en sluttid för uppfyllande av mål, vilket är klientens 

frigivningsdatum. Ett mål som samtliga kontaktmän är motiverade att nå är förändring hos 

klienterna. Resultatet visar att det inte bara är förändringsarbetet som är motiverande, utan 

även när resultatet syns. Enligt Hein (2012:181) finns det en rad faktorer som leder till ökad 

respektive minskad arbetsprestation för att uppnå ett uppsatt mål, vilket även kontaktmännen 

uttrycker i arbetet med klienterna. Målsättningsteorin kan appliceras som förklaring till varför 

demotiverade klienter leder till demotivation inom kontaktmännen. Det kan ses som en följd 
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av "ouppnåeliga mål". Om klienten inte vill förändras kan inte kontaktmannen nå 

kriminalvårdens uppsatta mål. Enligt Hein (2012:181ff) leder ouppnåeliga mål till 

demotivation samt motstånd mot målet. Misslyckande av mål påverkar acceptansen av 

framtida mål. När klienten inte förändras, eller när en klient återfaller i brott och återvänder 

till anstalten, kan det utifrån målsättningsteorin ses som ett "misslyckande" (jmf Hein, 

2012:181ff). 

 

Flera kontaktmän blir motiverade av positiva resultat, till exempel att nå förändring hos 

klienten. Motivationen leder till att de vill fortsätta på samma bana. Dock poängterar Hein 

(2012:183) i sin tolkning av målsättningsteorin olika fallgropar, varav en är när individen 

börjar kopiera sin egen strategi. Det kan leda till att strategin används vid sådana tillfällen där 

den visas vara felaktig eller dysfunktionell. Då varje klient är olik den andra och har 

individuella behov kan en fastställd strategi således leda till negativa följder. Däremot 

framstår det av kontaktmännens berättelser om "inlärda strategier" att strategin snarare är en 

grund att stå på inför arbetet med framtida klienter och ingenting "fast" som inte går att 

förändra, då kontaktmännen tydligt uttrycker att alla klienter är olika.  

 

5.3 Avslutande sammanfattning av resultat och analys 

Nedan följer två sammanfattande tabeller utifrån studiens resultat och analys, vilka besvarar 

studiens första frågeställning. Tabellerna är utformade utifrån resultatets två övergripande 

avsnitt, och de faktorer avsnitten behandlar, samt utfall och slutsatser. De mest motiverande 

faktorerna bland kontaktmännen är "förtroende och stöd mellan medarbetarna", 

"förändringsarbete" och "feedback". De mest demotiverande faktorerna är "otydliga mål och 

riktlinjer" och "schematider".  
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 Faktorer som påverkar 

arbetstillfredsställelsen 

 

Utfall Slutsats 

Lön och kompensation Ett par kontaktmän framför att 

lön är en betydande 

motivationsfaktor. 

 

Betydande faktor men inte 

avgörande för motivationen. 

Variation och möjlighet till 

utveckling 

Några av kontaktmännen anser 

att varierande arbetsuppgifter är 

en viktig motivationsfaktor för 

att arbetet ska vara roligt, 

intressant och stimulerande.  

 

Några av kontaktmännen 

uttrycker missnöje när faktorn 

inte uppfylls.  

 

Ett flertal kontaktmän 

poängterar att möjlighet till 

vidare utveckling är en 

motiverande faktor. 

 

Leder till motivation när 

faktorerna uppfylls och till 

demotivation om faktorerna 

inte uppfylls.  

Tydliga mål och riktlinjer Kontaktmännen exemplifierar 

vikten av faktorn genom att 

koppla ”tydliga riktlinjer och 

mål” till nya VSP. Ett fåtal 

kontaktmän menar att nya VSP 

är tydlig och bra och ett par 

menar att nya VSP är otydlig. 

 

Leder till motivation när 

faktorn uppfylls och till 

demotivation om faktorn inte 

uppfylls, beroende på hur 

dessa uppfattas av 

kontaktmännen.  

 

Schematider och rimlig tid till 

utförande av arbetsuppgifter 

Flertalet kontaktmän anser att 

schematiderna leder till 

demotivation.  

 

Leder till demotivation. 

Feedback Majoriteten kontaktmän 

uttrycker att det är 

motivationsfrämjande med 

feedback i form av beröm, 

bekräftelse och kritik i sitt 

arbete. 

 

Leder till motivation när 

faktorn uppfylls. 

Tabell 3, Utfall och slutsatser,  

(Illustrerad av studiens författare). 
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Faktorer som påverkar 

arbetsplatskulturen 

 

Utfall Slutsats 

Förtroende och stöd mellan 

medarbetare och chefer 

Kontaktmännen uttrycker att 

förtroende för kollegor är en 

viktig motivationsfrämjande 

faktor.  

 

Ett par kontaktmän anser att 

kommunikationen med 

ledningen ibland är bristande. 

 

Förtroende och stöd mellan 

medarbetare och chef uttrycks 

vara fungerande, men är 

varken främjande eller 

hämmande för motivationen.  

Det framgår av kontaktmännens 

svar att förhållandet till 

medarbetare är 

motivationsfrämjande faktor.   

 

Förtroende och stöd mellan 

medarbetare leder till motivation 

när faktorn uppfylls och till 

demotivation om faktorn inte 

uppfylls. 

 

Ett par kontaktmän uttycker 

förnöjsamhet över ledarskapet, 

men lyfter inte faktorn som 

motivationsfrämjande. 

 

Arbetet med klienterna  Kontaktmännen motiveras av 

att nå förändring hos 

klienterna.  

 

Majoriteten kontaktmän anser 

att arbetet med klienterna även 

kan leda till demotivation.  

 

Kontaktmännen lyfter fram 

såväl positiva som negativa 

aspekter av arbetet med 

klienterna, som i sin tur 

påverkar motivationen. 

 

Klientarbetet leder till 

motivation likväl som 

demotivation utifrån 

situationsbundna kontexter. 

 

Tabell 4, Utfall och slutsatser,  

(Illustrerad av studiens författare). 

 

Studiens andra frågeställning visade sig vara svårbesvarad då kontaktmännen sällan 

reflekterade utifrån sig själva och besvarade istället frågorna utifrån arbetsplatsens karaktär 

och riktlinjer. Dock framkom det ett par faktorer som påverkade utförandet av uppgifter, vilka 

var "tidsbrist", "demotiverade klienter" och "otydliga riktlinjer och mål". I kapitel 6. 

Avslutande diskussion kommer resultat och analys att diskuteras.  

 

6. Avslutande diskussion  

I detta kapitel förs en avslutande diskussion utifrån studiens resultat och analys (se 5. Resultat 

och analys). 

 

En av anledningarna till att vi valde att utföra en studie som fokuserade på kontaktmän på en 

kriminalvårdsanstalt och vad som motiverar dem, var att en anstalt som arbetsplats kan, 

utifrån flera aspekter, vara speciell i förhållande till andra institutioner. En anstalt är en form 
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av total institution (se 3.3 Total institution) som under ett antal decennier överlevt utan att ha 

förändrats i större omfattning. Enligt Aubert (1968:207ff) har en total institution ett tydligt 

syfte och en bestämd plan om hur saker och ting ska fungera. Det innefattar till exempel det 

sociala systemet inom anstalten. Systemet utgör ett samhälle med säregna normer och 

värderingar där det i sin tur finns bestämda beteendenormer och auktoritetsrelationer, som 

påverkar kontaktmännen i deras dagliga arbete. Aubert beskriver att det inom en total 

institution finns bestämda vägar för framgång, framsteg och befordran, så kallade "definierade 

statusstegar", för medarbetarna likväl som klienterna. Institutionen frodas även av rigida 

normsystem (ibid). Det kan leda till motivation likväl som demotivation bland 

kontaktmännen. Normsystemet kan, om motivationsfaktorerna uppfylls inom systemet, leda 

till motivation. Frodas normsystemet istället av demotiverande faktorer och/eller 

hygienfaktorer som inte leder till trivsel eller ökad motivation kan det leda till demotivation. 

Det är således av vikt att de bestämda vägarna kan förändras om faktorerna inte är uppfyllda. 

Den totala institutionen som arbetsplats blir än mer speciell med tanke på kontaktmännens 

”dubbla uppgift”, vilket enligt Aubert (1968:207ff.) är att verkställa straff och samtidigt 

rehabilitera intagna, vilket kan medföra ett dilemma. Syftet med anstalten är dels att 

frihetsberöva och dels att förändra, forma och omforma individer vilket sätts i relation till 

institutionens totala karaktär.  

  

Utifrån ovanstående hade vi en viss förväntan om hur kontaktmännen skulle förhålla sig till 

sina klienter i rollen som "motiverare". Med hänsyn till kontaktmannens dubbla yrkesroll, det 

rigida normsystemet, det rutinartade arbetet kopplat till återfallsstatistiken ifrågasatte vi om 

kontaktmännen dels prioriterade klienternas rehabilitering framför "frihetsberövandet" och 

dels om kontaktmännen arbetade aktivt som "motiverare" eller om andra arbetsuppgifter 

prioriterades framför klienterna då kontaktmännen har ett flertal arbetsuppgifter, många 

innefattade i VSP:n, och alla är viktiga för att säkra kvalitén i arbetet.   

  

Resultatet av studien överensstämde inte fullt ut med våra förväntningar. Resultatet pekar 

visserligen på att kontaktmännen ibland misslyckas i sin roll som motiverare genom att inte 

uppnå förändring hos klienten, och därmed inte uppnå de uppsatta målen. Klienterna blev 

även bortprioriterade i vissa fall, till exempel i förhållande till tidsbrist, vilket i någon mån 

bekräftade vårt antagande om att vissa arbetsuppgifter prioriterades före klienterna. Däremot 

beskrev majoriteten kontaktmän vikten av förändringsarbete i förhållande till deras 

motivation. De känslor kontaktmännen uttryckte kopplat till "misslyckaden" av 
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förändringsarbetet var främst frustration och ledsamhet, som under intervjuerna uttrycktes på 

olika vis. En del citat i resultatet belyser frustrationen, exempelvis då en kontaktman beskrev 

en klient som någon som "bara utnyttjar systemet och inte ger någonting tillbaka" 

(Kontaktman 3). Vid en första anblick kan kontaktmannen uppfattas hård i sin beskrivning 

eller demotiverad att motivera sådana klienter. Vi ser istället på det som en form av 

ventilation över de påfrestningar kontaktmannaarbetet kan medföra. Reaktionen från 

kontaktman 3, som även andra kontaktmän uttryckte, tolkas vara ett resultat av hans 

frustration över att inte ha lyckats utföra ett sådant arbete han önskade med klienten.  

  

Sammantaget är vår uppfattning att kontaktmännens arbete med klienterna generellt utfördes 

med engagemang. Kontaktmännen framställde sin arbetsplats som givande, utvecklande och 

väldigt intressant. Resultatet tyder på att kontaktmännen strävar efter, och motiveras av, 

klientarbetet och att uppnå de uppsatta målen "bättre ut" och "bryta den onda cirkeln". 

Kontaktmännen framförde också att det kollegiala lärandet, sammanhållning och teamarbetet 

på anstalten var viktiga motivationsfaktorer.  

   

Upptäckterna i denna studie rörande motivation kan tänkas bero på ett par olika saker. Bland 

annat att den utvalda anstaltens specifika utformning påverkar klientarbetet i en positiv 

bemärkelse då anstalten i fråga har öppna avdelningar på dagtid. På en anstalt som har öppna 

avdelningar kan vårdarna tänkas lägga tyngdpunkten i sitt arbete på rehabilitering och målet 

"bättre ut", till skillnad från vissa högsäkerhetsanstalter där övervakning och kontroll blir än 

viktigare, även om det är en viktig del inom anstalter med öppna avdelningar. Det kan tänkas 

påverka klienterna då de får chansen att träffa kontaktmännen i rollen som "vårdare" oftare än 

"övervakare", vilket kan främja förhållandet mellan klient och kontaktman. Anstaltens 

utformning påverkar arbetsplatskulturen likväl som arbetstillfredsställelsen som i sin tur 

påverkar vilka motivationsfaktorer kontaktmännen ansåg vara motiverande respektive 

demotiverande.  

  

Med tanke på att anstalten nyligen genomgått en omorganisering och bytt ledarskap kan detta 

förklara varför majoriteten av kontaktmän nämnde vissa faktorer som väldigt viktiga för 

motivationen. Flera kontaktmän som intervjuades nämnde den turbulens den tidigare 

ledningen förde med sig. Kontentan av svaren är att perioden ledde till övergripande 

demotivation hos kontaktmännen. Under det skedet valde många kriminalvårdare att säga upp 

sig, vilket kontaktmännen uttryckte med en viss ledsamhet. De reflekterade över den bristande 
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ledningen och det bristande stödet som var, och uttryckte glädje över den pågående 

förändringen. Det kan förklara varför kontaktmännens medarbetare och teamarbetet är bland 

de mest motiverande faktorerna. De förändringar anstalten genomgått kan tänkas vara en 

motiverande faktor i sig och kan ha bidragit till den övergripande positiva framställningen av 

arbetsplatsen kontaktmännen förmedlade. Vi hade funnit det intressant att intervjua samma 

kontaktmän innan omorganiseringen skedde, för att se hur det dåvarande arbetsklimatet 

påverkade kontaktmännens motivation.  

  

Målsättningsteorin nämner tilltro till ledningen som en avgörande faktor för att nå uppsatta 

mål. Resultatet av studien går därmed inte i linje med denna del av målsättningsteorin, då 

kontaktmännen strävar efter att uppnå de övergripande målen även om tilliten till ledningen 

var pendlande. Istället benämndes tilltro till kollegor och att uppnå förändring hos klienterna 

som de främsta och viktigaste motivationsfrämjande faktorerna. Det går dock i linje med 

tvåfaktorsteorin. Hein (2012:131ff) menar att det är lättare att hantera hygienfaktorer om 

motivationsfaktorerna är tillfredsställande. Det är till exempel enklare att hantera ett bristande 

ledarskap om arbetet är utmanande och tillfredsställande.  

  

Angående studiens andra frågeställning, "på vilket sätt uppfattar kontaktmän att olika 

motivationsfaktorer påverkar deras utförande av sina arbetsuppgifter", är vår uppfattning att 

kontaktmännen hade svårt att reflektera över frågan och ge konkreta svar. Däremot framförde 

kontaktmännen ett par arbetsområden som påverkades av deras motivation. 

 

Det framkom att tidsbristen som följd av schemaläggningen kunde medföra att kvalitén i 

utförandet av vissa arbetsuppgifter blev sämre. Det framkom även att klienterna ibland blev 

lidande på så vis att de kom i andrahand i förhållande till andra arbetsuppgifter. Otydliga 

direktiv och mål skapade frustration hos flera kontaktmän, som i sin tur påverkade utförandet 

av arbetsuppgifter. Demotiverade klienter kunde i vissa fall påverka utförandet av 

arbetsuppgifterna. När kontaktmännen mötte motstånd från sina klienter minskade 

motivationen. Utförandet av arbetsuppgifter påverkades även när kontaktmännen lyckades 

leda klienten till förändring, vilket ökade motivationen och ledde till ökad prestation. 

Kriminalvårdens övergripande mål är svåruppnåeliga men eftersom kontaktmännen är 

engagerade i förändringasarbetet, inte ouppnåeliga. Även om kontaktmännen ansåg att 

svårmotiverade klienter ledde till demotivation såg vi att det i de flesta fallen, ändå ledde till 

ökad prestation. 
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Utifrån kontaktmännens svar kan vi inte, mer än vad som ovan diskuterats, besvara studiens 

andra frågeställning på ett konkret sätt. Vår uppfattning är att kontaktmännen hade svårigheter 

att beskriva hur motivationsfaktorerna påverkade utförandet av arbetsuppgifter generellt likväl 

som specifikt. För att förklara varför kontaktmännen hade svårigheter i att besvara frågor som 

rör deras personliga tankar är ett sätt att resonera följande. Kontaktmännen hade det 

besvärligt, att i rollen som kontaktman, reflektera utifrån denne själv. Enligt Aubert 

(1968:207ff) bestämmer den totala institutionen mer än en annan organisation hur en persons 

identitet både som medlem av systemet och i relation till den sociala omgivningen förändras. 

Det kan vara så att arbetsplatsens speciella karaktär påverkade kontaktmännens tankemönster. 

Det fasta och rutinartade arbetet kan medföra att kontaktmännen är vana att reflektera utifrån 

institutionens karaktär och inte utifrån sig själva. När kontaktmännen tar på sig 

kriminalvårdsuniformen är det tänkbart att svaren inte längre är personrelaterade. Agerandet 

och tankemönstren utgår istället från kontaktmannarollen och de fastställda rutiner arbetet för 

med sig. Kontaktmännen kan i arbetet befinna sig i pressade situationer. I sådana situationer 

finns det fasta rutiner för hur de ska hanteras. Kontaktmännen ska i de situationerna agera 

snabbt och utifrån rutin för att situationen inte ska urarta. I varje situation finns det former av 

instrument och riktlinjer som kontaktmännen ska agera efter. Till exempel att larma om 

situationen håller på att gå överstyr. Om riktlinjerna och reglementet inte efterföljs kan det i 

värsta fall leda till att kontaktmannen blir åtalad då det bryter mot de fastställda rutinerna. Det 

kan därför antas vara av vikt att följa de rutiner som finns, dels för kontaktmannens säkerhet 

och dels för att arbetsuppgifterna ska bli korrekt utförda. 

 

Ovanstående resonemang kan således förklara varför kontaktmännen fann det svårt att 

reflektera utifrån sig själva. Vi vill dock poängtera att kontaktmännens förmåga, eller brist på 

förmåga, att reflektera, inte beror på att kontaktmännen saknar den kompetensen. Den typen 

av reflektion är helt enkelt inte önskvärd på en total institution, då det kan leda till bristande 

säkerhet. Det är tjänstereglementet och fasta rutinerna som säger vad, hur och när uppgifter 

ska utföras. Detta resonemang baseras på intervjusvaren. Under intervjuerna fick vi 

genomgående leda tillbaka kontaktmännen till de frågor som berörde dem personligen, till 

exempel gällande frågor om kontaktmännens känslor och reflektioner kring händelser och 

motivationsfaktorers påverkan. Trots att vi försökte leda kontaktmännen till att de skulle utgå 

ifrån sig själva reflekterade de utifrån rutin och riktlinjer. 

  



 

39 

 

Vår slutsats är att det rutinartade arbetet, i förhållande till arbetsplatskulturen, påverkade 

kontaktmännen i både positiv och negativ bemärkelse. De faktorer som leder till mest 

motivation är ”förtroende och stöd mellan medarbetare”, ”förändringsarbete” och ”feedback”. 

De faktorer som främst leder till demotivation är ”otydliga mål och riktlinjer” och 

”schematider”. Samtliga faktorer har en inverkan på kontaktmännens arbetstillfredsställelse.  

  

Vi drar även en slutsats om att vissa faktorer har blivit särskilt viktiga för kontaktmännen på 

grund av extern påverkan. Detta ledde till skiftningar i den rådande arbetsplatskulturen. Då 

kontaktmännen gått från en period där ledarskapet bidrog till turbulens och ovänlig 

arbetskultur (och därmed minskad arbetstillfredsställelse), är det tänkbart att kontaktmännen 

stöttade varandra under den perioden. En slutsats varför kontaktmännen uttrycker relationen 

till kollegorna som särskilt motiverande kan således kopplas till arbetskulturens påverkan i 

samband med föregående ledarskap. Den nya ledningen tillsammans med omorganisering av 

institutionen likväl som utvecklandet av nya VSP kan förklara den positiva syn 

kontaktmännen erhöll kring sin arbetsplats, chef och kollegor. Med en turbulent period i 

bakgrunden kan de nu se förändringsmöjligheter, vilket motiverar dem.  

 

Utifrån diskussionen ovan, gällande kontaktmännens förmåga till reflektion, drar vi slutsatsen 

att kontaktmännens svar direkt påverkades av anstaltens totala karaktär. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Ett första förslag till vidare forskning rör motivationsfaktorers inverkan på anställda. Genom 

att applicera faktorerna på en annan kriminalvårdsanstalt kan resultatet visa om kontaktmän 

på en annan anstalt upplever samma faktorer som väsentliga. Genom att applicera faktorerna 

på en annan organisation än en kriminalvårdsanstalt kan resultatet visa om faktorerna är 

applicerbara på andra arbetsplatser. Studiens resultat kan även användas i en bredare kontext. 

En annan forskare kan fördjupa sig i de faktorer vi fått fram. 

 

Då studiens andra frågeställning inte besvarades på ett sätt som stämde överens med våra 

förväntningar, men istället ledde oss fram till nya upptäckter kring kontaktmännens sätt att 

resonera och reflektera, är ett förslag till vidare forskning att studera och vidareutveckla de 

upptäckter som framförts. Ett annat förslag är att fortsätta forskningen kring hur kontaktmän 

uppfattar att olika motivationsfaktorer påverkar deras utförande av arbetsuppgifter. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev  

Hej! 

Våra namn är Louise Boesen och Nicki Cochva och vi läser för närvarande den sjätte 

terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete och ska inom ramen för detta genomföra en vetenskaplig studie. Vår studie 

syftar till att undersöka vad som motiverar kontaktmän på en kriminalvårdsanstalt och att 

skapa förståelse för hur olika faktorer påverkar kontaktmännens utförande av sina 

arbetsuppgifter. Vår förhoppning är att du, i egenskap av att vara kontaktman, är intresserad 

av att ställa upp på en intervju under ca en timmes tid, som en del av vår studie. Syftet med 

intervjun är att få ta del av dina upplevelser och arbetssätt inom verksamheten. Vi är väldigt 

tacksamma för din medverkan eftersom dina erfarenheter och upplevelser är av stor vikt för 

att vi ska kunna genomföra vår studie.  

Vid genomförandet av undersökningen är Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

tillämpade. Dessa innebär i korthet följande: Att din medverkan i studien är frivillig och att du 

har rätt att avstå från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervjun och 

medverkan i undersökningen. Dina personliga uppgifter exempelvis, namn och arbetsplats 

kommer att avidentifieras i uppsatsen. Under intervjutillfället kommer vi, med ditt 

godkännande, att använda oss av ljudupptagning, detta för att kunna säkerställa att vi 

fullständigt återger vad som sagts under intervjun samt att underlätta transkriberingen av 

intervjumaterialet. Samtlig insamlad information kommer inte att spridas till någon obehörig 

och så snart vår uppsats godkänts av examinatorn kommer inspelningsfilen och 

intervjuutskrifterna att förstöras.  

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Du är även välkommen att ta del av våra huvudsakliga intervju-teman innan utsatt 

intervjutillfälle om du önskar.  

Återigen, Vi uppskattar din medverkan i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, Louise Boesen och Nicki Cochva.  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Vi vill först börja med att informera varför vi är här idag. Vi skriver en examensuppsats på 

socionomprogrammet där vårt syfte är att undersöka vad som motiverar kontaktmän på en 

kriminalvårdsanstalt och att skapa förståelse för hur olika faktorer påverkar kontaktmännens 

utförande av sina arbetsuppgifter. Det är frivilligt att delta, och du får själv bestämma, när 

och om du vill avbryta din medverkan. Ditt namn kommer att vara anonymt. Vi kommer inte 

heller namnge kommun eller arbetsplats. Uppgifterna som framkommer kommer att förvaras 

så att obehöriga inte har tillträde till dem. Är det okej att vi spelar in intervjun? Vi har valt att 

dela upp intervjuerna där den ena kommer att ställa frågor och den andra anteckna och ställa 

följdfrågor. Har du några frågor innan vi kör igång? 

 

Bakgrund 1 (Övergripande) 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning:  

Tidigare erfarenheter inom socialt arbete:  

 

Bakgrund 2 (Kriminalvårdare):  

Övergripande fråga: Kan du berätta hur det kom sig att du blev kriminalvårdare? 

(När började du jobba inom kriminalvården?) 

(Vilka omständigheter ledde till att du valde att bli kriminalvårdare?) 

(Hade du någon målsättning när du klev in i rollen som kriminalvårdare?) 

 

Övergripande fråga: Kan du berätta om hur du kom att bli kontaktman? 

Övergripande fråga: Vad har du, som kontaktman, för arbetsuppgifter? 

(När började du jobba som kontaktman inom kriminalvården?) 

(Var det ett eget beslut eller var det en position du blev tilldelad?) 

(Fick du någon utbildning för rollen som kontaktman?) 

(Hur många klienter är du kontaktman för?) 

 

o Vilken användning har du haft av att ha gått KRUT/VSP utbildningen? 

o Skulle du ha nytta av vidare utbildning för din roll som kontaktman? 
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o Är ditt arbete målinriktat? (Vi vet att ni jobbar med att t.ex. minska återfall i brott, hur 

ser du på det? är det någonting du märker av att ni gör?) Utförande av arbetsuppgifter 

osv). 

o  Vem sätter i så fall upp kraven/målen? 

o (Har ni mindre delmål)? 

o Varför går du till jobbet? 

 

Vad vill vi få fram? Hur motiverade är kontaktmännen till att motivera sina klienter. 

o Hur stor del av ditt arbete som kontaktman går ut på att motivera dina klienter?  

o Hur ofta träffar du dina klienter i genomsnitt/v? (Om det skiljer sig åt mellan klienter, 

varför?) 

o Hur länge träffar du dina klienter i genomsnitt? (Om det skiljer sig åt mellan klienter, 

varför?) 

o Är det planerade möten eller sker det oftast i stunden? 

o Hur hanterar du rollen som både vårdare och övervakare?  

 

Tema 1: Övrigt övergripande frågor 

Övergripande fråga: Vad är det mest motiverande för dig i ditt arbete?  

(Vad kan göra att arbetet ibland kan kännas mindre motiverande?) 

(Vilken form av feedback (beröm, bekräftelse, kritik) behöver du i ditt arbete?)  

(Från vem eller vilka vill du helst ha den?)  

(När vill du helst ha feedback?) 

(Vad är en bra prestation enligt dig? ) 

 

Tema 2: Frågor om motivationsprofil och värdesystem 

o Vad karakteriserar en bra kontaktman enligt din mening? (arbetsdisciplin, 

värdesystem, engagemang)  

o Vad karakteriserar en dålig kontaktman enligt din mening? 

o När trivs du som kontaktman?  

o När trivs du inte som kontaktman? 

o När är ditt arbete frustrerande?  

o Vad är det som gör att det är frustrerande?  
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o Det finns interna och externa motivationsfaktorer. Interna faktorer är din inre 

motivation medan externa faktorer är faktorer som påverkar dig utifrån, t.ex. riktlinjer, 

lön, kollegor m.m. Vilka faktorer anser du påverkar dig mest? 

 

Tema 3 Arbetstillfredsställelse 

Nu har vi kommit till de frågor vi ombad er förbereda genom att fundera ut en händelse där 

du varit osedvanlig nöjd/missnöjd på din arbetsplats. Börja gärna med att berätta om den 

händelse som ledde till att du kände dig osedvanligt nöjd med ditt arbete. 

 

Identifiera en händelse då du var osedvanligt nöjd med arbetet? Berätta vad som hände. 

Vad var det som gjorde att du kände dig nöjd med arbetet? 

Hade den känslan betydelse för dina arbetsprestationer? 

Påverkade händelsen din inställning till arbetet?  

Förändrade det som hände dina tankar om din profession? hur?  

Kan du ge mig ett konkret exempel på hur din arbetsprestation påverkas? 

 

Nu har du beskrivit en händelse då du var särskilt tillfredsställd med ditt arbete. Kan du nu 

beskriva någon annan händelse då du kände dig osedvanligt missnöjd med ditt arbete. 

 

Identifiera en händelse då du var osedvanligt missnöjd med arbetet? Berätta vad som hände. 

Vad var det som gjorde att du kände dig missnöjd med arbetet? 

Hade den känslan betydelse för dina arbetsprestationer? 

Påverkade händelsen din inställning till arbetet?  

Förändrade det som hände dina tankar om -din profession? hur?  

Kan du ge mig ett konkret exempel på hur din arbetsprestation påverkas? 

 

 


