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Förord 

Att arbeta med den här uppsatsen har varit en spännande resa, både bildligt och 
bokstavligt. Vi är båda mycket intresserade av hur människor upplever sin 
arbetssituation, både när det gäller psykosociala och fysiska arbetsmiljöfaktorer, 
och hur denna upplevelse kan förbättras för att människor ska må bättre samt få 
de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett riktigt bra arbete. Detta 
intresse ligger till grund för att vi båda började studera på Personal- och 
arbetsvetenskapsprogrammet. 

Vi har många att tacka för att uppsatsen blivit av: 

Först och främst vill vi tacka alla er kockar och köksföreståndare som vi fick 
glädjen att intervjua! Dessa möten och besöken på anstalterna var en otroligt 
givande upplevelse för oss. Vi fick med oss mycket ”matnyttigt” och tänkvärt 
hem, både till denna uppsats och inför framtiden. Det har varit svårt att begränsa 
textinnehållet till en rimlig nivå, då ni sa så mycket intressant och viktigt 
angående er arbetssituation. Vi hoppas dock att ni tycker att vi har fångat det 
viktigaste i texten. Vi vill även tacka de kockar som fick arbeta extra hårt under 
tiden vi uppehöll medarbetarna med intervjuer. Efter våra intervjuer med 
kökspersonalen har vi kommit till den insikten att denna yrkesgrupp är äkta 
vardagshjältar i det tysta. Ni gör ett fantastiskt jobb med de resurser ni har! 

Vi vill också framföra ett varmt tack till de tre personer som är anställda på 
Kriminalvårdens huvudkontor som med stort engagemang har bistått oss med 
information och praktisk hjälp samt visat vägarna in i organisationen.  

Vidare vill vi rikta ett tack till de regionchefer, kriminalvårdschefer, kvinspar 
och köksföreståndare som godkände vår intervjuförfrågan och välkomnade oss.  

Vi vill även framföra ett stort och varmt tack till vår handledare, Eva Hammar 
Chiriac, som har väglett och peppat oss under hela arbetet. Ett stort tack även till 
vår examinator, Michael Rosander, vars värdefulla råd ytterligare har förhöjt 
kvaliteten på uppsatsen.  

Till sist vill vi tacka våra barn, Linnéa samt Fredrik och Pelle, liksom övrig 
familj och vänner, som har stått ut med oss under den här tiden vi skrivit på 
uppsatsen och inte minst för att ni har bidragit med stöd och uppmuntran! 

 

Norrköping, augusti 2009 

Annki Molund och Helena Nilsson 
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1 INLEDNING 
Avsnittet inleds med en beskrivning av studiens bakgrund där även vår 
förförståelse inom ämnet framgår. Därefter presenteras studiens syfte och 
frågeställningar, följt av centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 
Mat och matlagning är ett ämne som diskuteras frekvent i såväl media som av 
politiker, inom organisationer, på arbetsplatser, i skolan samt när människor 
möts på sin fritid. Nya rön om vilken kost som är hälsosam eller skadlig 
uppmärksammas regelbundet i media. Matens smak, kvalitet, näringsvärde, 
livsmedelshygien, ekologiskt kontra konventionellt odlad mat, portionskostnader 
är exempel på andra teman som debatteras. TV-program, med bland annat Jamie 
Oliver och Bert Karlsson, har fått stor genomslagskraft då det gäller att 
uppmärksamma matkvaliteten på skolor. På senare tid har det även talats om 
risken för matsabotage då det förekommit glas i bland annat kyckling. Trots 
detta allmänna fokus på mat så talas det, enligt vad vi erfar, inte särskilt mycket 
om kökspersonalen och hur de upplever sin arbetssituation. Denna yrkesgrupp 
tycks inte uppmärksammas annat än då de kritiseras. Nyligen rapporterade 
media exempelvis om ett fall då spaghetti tappats på golvet och sedan serverats. 
Bland människor i allmänhet tycks det vara lika accepterat att klaga på maten 
som att uttrycka sitt missnöje över ett så neutralt samtalsämne som vädret. 

Avsikten med denna studie är att lyfta fram hur kökspersonal upplever sin 
arbetssituation och vi har valt att utföra undersökningen inom Kriminalvården. 
Vi finner det särskilt intressant att titta på arbetssituationen i kök där maten 
betalas av skattepengar, då vi tror att personalen där inte har samma möjlighet 
att påverka maten som anställda på traditionella restauranger. Enligt vår 
uppfattning har Kriminalvården inte heller stått lika mycket i samhällets fokus 
som skolbespisningar och mat till äldre. Kriminalvården är även intressant ur det 
perspektiv att matgästerna utgörs av människor som är intagna på anstalt, 
påverkar denna aspekt också arbetssituationen? I media har åsikter lyfts fram om 
huruvida intagna, utifrån kostnadsjämförelser, får bättre mat än skolbarn och 
pensionärer, vilket enligt vissa inte anses moraliskt riktigt då de intagna har 
begått någon form av kriminell handling. Den fråga som ställs mest frekvent till 
Kriminalvården gäller också matkostnaden för de intagna, vilken i dagsläget 
ligger på i snitt 45 kr per dygn (Kriminalvården, 2009a). Priset för råvarorna i en 
skollunch ligger på ungefär 11 kr i snitt i Sverige (Skolmatens vänner, 2009). 

Enligt Kriminalvårdens hemsida (2009a) är maten mycket viktig för de intagna, 
då matstunden utgör ett av få avbrott i tristessen. Detta väcker intresset att söka 
kunskap om hur viktig kökspersonalen upplever att köksavdelningen är inom 
organisationen och för de intagna. Känner de sig uppskattade för sin insats? 
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Eftersom feedback anses ha en stor betydelse för arbetsmotivation (Latham & 
Ernst, 2006; Pousette, 2001) så finner vi det också intressant att belysa dessa 
aspekter och vilken betydelse feedback har för kökspersonalen. 

Statistik från en Nöjd-Medarbetare-Index-undersökning på Kriminalvården år 
2008 (Bilaga 1) visar att en förhållandevis stor del av de svarande som arbetar 
inom kök och lokalvård har sökt andra arbeten utanför Kriminalvården under det 
senaste året, nämligen mellan 10-56% beroende på regionstillhörighet. 
Dessutom framgår det i statistik från år 2005 (Kriminalvården, 2005) att 
kökspersonalen och lokalvårdarna är de som har störst sjukfrånvaro inom 
Kriminalvården, närmare bestämt 9,7% jämfört med ett genomsnitt på 5,1%. 
Dessa aspekter anser vi bidrar till att göra denna studie extra relevant. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om hur kökspersonal 
inom Kriminalvården upplever sin arbetssituation. Avsikten är att lyfta fram 
vilka faktorer på arbetet, både positiva och negativa, som kökspersonalen 
upplever påverka deras uppfattning av arbetssituationen. Inom detta vida område 
är intentionen även att belysa kökspersonalens uppfattningar om vilken slags 
feedback de får samt vilken påverkan feedback har på dem. Ytterligare aspekter 
av kökspersonalens arbetssituation som avses belysas är deras upplevelser om 
den egna, matens samt kökets betydelse inom organisationen. 

 Syftet specificeras i följande frågeställningar: 

1. Hur upplever kökspersonalen sin arbetssituation och vad lyfter de fram 
som positivt och negativt? 
 

2. Vilken slags feedback upplever kökspersonalen att de får och hur 
upplever de att feedback påverkar dem? 
 

3. Vilken betydelse upplever kökspersonalen att maten och köksavdelningen 
har inom Kriminalvården? 

1.3 Centrala begrepp 
Arbetssituation: Inbegriper alla omständigheter som människor upplever på 
arbetet, såväl i den psykosociala som i den fysiska arbetsmiljön. I föreliggande 
studie har intervjupersonerna själva fått tolka begreppet och lyfta fram vad de 
ansett angeläget att belysa inom detta omfattande område. 

Feedback: Begreppet feedback betyder återkoppling och kan avse olika saker 
beroende på sammanhang. I denna studie innefattar feedback återkoppling 
gällande det arbete/prestation som den intervjuade själv eller dennes yrkesgrupp 
utfört samt återkoppling beträffande synpunkter om den egna personen. 
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som vi funnit relevanta i 
avseendet att söka förstå och förklara det resultat som erhållits gällande 
kökspersonalens upplevelser av sin arbetssituation. Ämnesområdet är brett och 
det finns därför ett stort antal teorier som belyser olika aspekter av det. Vi har 
begränsat oss till ett fåtal av dessa teorier, vilka presenteras under 
huvudrubrikerna arbetstillfredsställelse, stress och hög arbetsbelastning, 
feedback och uppskattning samt emotionell intelligens och kommunikation  (se 
Tabell 1). Vi har inte funnit några studier som har fokuserat på kökspersonals 
psykosociala arbetsmiljö, vare sig inom eller utanför Kriminalvården. Vad gäller 
kökspersonals fysiska arbetsmiljö har endast studier om livsmedelshygien 
påträffats, detta ämne har dock inte varit relevant att belysa i föreliggande 
studie. När det gäller köksföreståndarnas upplevelser av sin arbetssituation så 
har vi funnit tidigare studier avseende förstalinjen-chefer som vi anser relevanta 
att jämföra med. I övrigt behandlar teorierna olika aspekter som kan anses 
generella för alla människor.  

Tabell 1 
Översikt över rubriker i avsnittet Teori och tidigare forskning  

Huvudrubrik Underrubrik 

2.1 Arbetstillfredsställelse 
2.1.1 Trivsel på arbetet 
2.1.2 Människors olika behov 
2.1.3 Arbetsmotivation 
2.1.4 Känsla av meningsfullhet 
 

2.2 Stress och hög arbetsbelastning 2.2.1 Stress 
2.2.2 Förstalinjen-chef 
2.2.3 Fysiskt påfrestande arbete 
 

2.3 Feedback och uppskattning 2.3.1 Feedback 
2.3.2 Uppskattning från chef 
 

2.4 Emotionell intelligens och 
kommunikation 

2.4.1 Emotionell intelligens 
2.4.2 Humor 
2.4.3 Ickeverbal kommunikation 

2.1 Arbetstillfredsställelse 
Detta avsnitt behandlar teorier om trivsel på arbetet, människors olika behov, 
arbetsmotivation samt känsla av meningsfullhet. 
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2.1.1 Trivsel på arbetet 
Forskningsrönen är enligt Rubenowitz (2004) samstämmiga om att de fem 
faktorer som inverkar allra mest på anställdas upplevelse av sin psykosociala 
arbetsmiljö är följande: egenkontroll i arbetet, ett positivt arbetsledningsklimat, 
stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap samt optimal psykisk och 
fysisk arbetsbelastning. Ju bättre förutsättningar som föreligger avseende dessa 
faktorer, desto större arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang hos de 
anställda förväntas, enligt dessa rön. 

Tidigare forskning har påvisat ett klart positivt samband mellan trivsel och 
produktivitet (Rubenowitz, 2004; Kaufmann & Kaufmann, 2005), även om det 
finns avvikelser och olika uppfattningar om hur jämförelsen bör gå till. Detta 
samband har tolkats som att ju mer individen trivs, desto mer producerar denne. 
På senare tid har dock orsakssammanhangen ifrågasatts enligt Rubenowitz 
(2004). Enligt denne så torde det i många fall vara upplevelsen att man gör en 
produktiv insats, som via ökad självkänsla, uppskattning och tillfredsställelse av 
utvecklingsbehoven leder till en positiv arbetstillfredsställelse. En stimulerande 
arbetsmiljö är mycket viktig i detta avseende. Varierande arbetsuppgifter och 
lojalitet inom en arbetsgrupp kombinerat med gruppnormer som stämmer med 
företagets, är något som bevisats ha positiv effekt på både trivsel och 
produktivitet enligt Rubenowitz (2004).  

Forskning har även påvisat att en ökad arbetstrivsel generellt leder till högre 
livskvalitet, bättre hälsa, bättre stabilitet i arbetet och sannolikt även bättre 
samarbetsförmåga (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Rubenowitz (2004) påtalar 
även att antalet stressreaktioner minskar. Forskare har även funnit klara 
samband mellan arbetstillfredsställelse och frånvaro samt med 
personalomsättning, vilket i sig också ger ett positivt samband mellan 
arbetstillfredsställelse och produktivitet på organisationsnivå (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Detta är något som även Furåker (2002) belyser, denne menar 
att även om sambanden mellan arbetstillfredsställelse och arbetets utförande är 
oklart och kan vara svårt att mäta i många fall så ska man beakta att arbetsglädje 
och arbetstrivsel kan påverka sådana viktiga faktorer såsom sjukskrivningar, 
frivilliga avgångar och i förlängningen även nyrekrytering. 

2.1.2 Människors olika behov 
Människors olika personligheter anses också inverka på vilka faktorer som 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Hellesøj sammanfattar (i Kaufmann & 
Kauffman, 2005) huvudpunkterna i olika teorier om arbetstillfredsställelse med 
att det är interaktionen mellan dels individens behov, värderingar och 
förväntningar och dels det som arbetet eller arbetssituationen erbjuder eller 
innebär, som leder till antingen arbetstillfredsställelse eller missnöje. 
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Då det gäller människors olika behov, så tar McClelland (i Porter, Bigley & 
Steers, 2003) upp fyra olika typer av individuella behov som kan påverka 
människors motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa behov är 
kontaktbehov, maktbehov, prestationsbehov samt autonomibehov. Hur stor 
arbetstillfredsställelse en människa känner beror enligt denna teori på hur väl de 
personliga behoven är uppfyllda. Om en person har ett högt kontaktbehov bör 
dennes arbete innehålla nära relationer och samarbete, medan en person med 
maktbehov vill styra över andra och påverka genom handling, åsikter och 
förslag. Personer med prestationsbehov behöver känna att de presterar bra i 
relation till de mål som finns. Dessa människor bör ges utmanande uppgifter 
med uppnåeliga mål och kontinuerlig feedback. Människor med ett högt behov 
av autonomi vill arbeta ensamma och presterar bra om de får delta i beslut om 
sina arbetsuppgifter. De reagerar inte på yttre tryck för att bli konforma i 
gruppnormerna (Porter, Bigley & Steers, 2003).  

Det finns även ett annat sätt att se på behov, nämligen att människor har olika 
starkt behov av olika faktorer beroende på var de befinner sig i sin utveckling 
just för tillfället. Maslow (i Eysenck, 2000; Kauffman & Kaufmann, 2005; 
Rubenowitz, 2004;) skapade en välkänd behovshierarki-modell där han delade 
in olika typer av behov i en trappa, där han ansåg att för att en människa ska 
motiveras av behov på en högre nivå, så måste den underliggande nivån först 
vara uppfylld. Behoven går från lägre till högre i följande ordning: fysiologiska 
behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning samt behov av 
självförverkligande. Även om denna teori inte anses bevisad fullt ut, så anses 
den ändå tjäna som en god förklaringsmodell och värd att ta i beaktande 
(Rubenowitz, 2004).  

Då människor i allmänhet kan tillgodose sina fysiologiska behov och 
trygghetsbehov nuförtiden, så är det fler och fler som ställer krav på arbetet, 
såsom krav på samarbete och meningsfullhet, så att det kan tillgodose de högre 
behoven av självförverkligande enligt Rubenowitz (2004). Dessa behov innebär 
exempelvis goda möjligheter till egenkontroll av arbetsmetoder utan för stor 
grad av styrning utifrån, erkännande och någon form av social status i arbetet, 
att kunna var med och planera och besluta angående det egna arbetet, att ha 
möjlighet att utvecklas, fysisk rörelsefrihet, att kunna ta egna initiativ i arbetet, 
social kontakt och gemenskap med kolleger samt variation och hanterbara 
utmaningar (Rubenowitz, 2004).  

Känsloupplevelser i form av frustration uppstår, enligt Rubenowitz (2004), då 
människan upplever att något hinder ligger i vägen för dennes behov. Det mest 
primitiva sättet att reagera på, vid frustration, är att bli aggressiv och ta till våld 
(Rubenowitz, 2004). När människan lär sig att reagera på ett mer moget sätt så 
söker denne andra indirekta vägar att nå målet, eller så väljer denne att söka 
andra mål, som uppfattas likvärdiga. Vid intensiv och upprepad frustration kan 
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stressymptom uppträda och personen kan hamna i psykoneuros, som är ett 
permanent frustrationstillstånd (Rubenowitz, 2004).   

2.1.3 Arbetsmotivation 
Hackman och Oldham (i Latham & Ernst, 2006; Wolvén, 2000) utvecklade en 
modell för arbetsutformning, job characteristics model, som visar på faktorer 
som ökar de anställdas inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. 
Modellen är en vidareutveckling av Herzbergs forskning om arbetsberikning, 
men till skillnad från Hertzberg tog de, enligt Latham och Ernst (2006), hänsyn 
till att människor har olika behov. De ansåg att arbetsberikning endast kan 
användas för att motivera personer med högre utvecklingsbehov, med tanke på 
Maslows behovshierarki. Enligt modellen bör ett arbete innehålla en hög grad av 
följande fem centrala dimensioner för att ha en hög motivationspotential 
(Wolvén, 2000):  

- Variation: möjlighet att använda olika kunskaper och färdigheter i arbetet 
- Helhet: arbetsuppgifterna bör ha tydlig början och slut, med synbart resultat  
- Betydelsefullhet: den grad arbetet upplevs ha betydelse för andra personer 
- Frihet/Autonomi: individen bör kunna påverka sina egna arbetsuppgifter 
- Feedback: graden av direkt och tydlig information om sitt  arbetsresultat 

Dessa fem arbetsdimensioner ger enligt modellen upphov till tre psykologiska 
tillstånd: upplevd meningsfullhet i arbetet, vilken påverkas av variation, helhet 
och betydelsefullhet; upplevt ansvar, som påverkas av frihet/autonomi samt 
kunskap om arbetsresultatet, som påverkas av feedback (Wolvén, 2000). Dessa 
psykologiska tillstånd anses öka de anställdas arbetstillfredsställelse samt inre 
arbetsmotivation. Kvaliteten på arbetsprestationerna samt minskad frånvaro och 
personalomsättning anses också vara en effekt. Ju starkare positiva psykologiska 
effekter som åstadkoms, desto större effekt (Wolvén, 2000). 

2.1.4 Känsla av meningsfullhet 
Liksom flera av de teorier vi nämnt hävdar Antonovsky (2005) att det är av stor 
vikt att människor upplever meningsfullhet och en känsla av sammanhang, 
(KASAM), i det som de upplever vara viktigt i deras liv, såsom exempelvis 
arbetet och nära relationer. En människa som har en stark KASAM har, enligt 
Antonovsky (2005), lättare att klara av och framgångsrikt hantera hög 
stressbelastning och de spänningar som uppstår vid problem och krissituationer. 
De håller sig i högre grad friskare än andra. Med grund i sina studier av 
människor som har upplevt extremt svåra situationer och ändå anser sig må bra 
så menar Antonovsky (2005) att påfrestningar kan hanteras om tillvaron upplevs 
”sammanhängande”, det vill säga begriplig, hanterlig och meningsfull. 
Begriplighet innebär att tillvaron, eller vissa viktiga livssektorer, upplevs 
förutsägbara eller att det som händer går att förklara. Hanterbarhet innebär att 
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människan upplever att denne har resurserna som behövs för att klara de krav 
som denne utsätts för. Meningsfullhet, som också anses vara en 
motivationsfaktor, innebär att något har en känslomässig betydelse och inte 
enbart en kognitiv betydelse för människan samt att det upplevs vara värt att 
investera sitt engagemang i. Antonovsky (2005) menar vidare att en människa 
kan ha en stark KASAM även om denne inte finner glädje i sitt arbete, 
huvudsaken är att denne tycker att arbetet är meningsfullt.  

2.2 Stress och hög arbetsbelastning 
Detta avsnitt behandlar stress, förstalinjen-chefer och fysiskt påfrestande arbete. 

2.2.1 Stress 
Arbetsrelaterad stress är en viktig orsaksfaktor bakom sjukdom, ohälsa, 
mänskligt lidande och produktivitetsförluster, enligt Frese (2000). De kostnader 
som uppstår på grund av stressens verkningar uppges vara mycket höga varje år.   

Stress kan definieras på många olika sätt (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Ett 
sätt att se på stress är som en överbelastning som påförs organismen utifrån och 
som överstiger organismens toleransgränser. Ett annat sätt att se stress är som 
människans fysiologiska, psykologiska eller beteendemässiga reaktioner på yttre 
belastningar. Det finns positiv stress som upplevs utmanande och 
prestationshöjande men oftast åsyftas dock den negativa stress, som upplevs 
som ett hot och leder till minskad bemästringsförmåga.  

Stressorer, det vill säga faktorer som framkallar stress, kan vara av olika 
karaktär (Frese, 2000). Buller, hetta, vibrationer, risker och faror är olika 
exempel på fysiska stressorer. Arbetsrelaterade stressorer kan vara upplevelse 
av tidspress, för komplexa arbetsuppgifter, monotoni och störningar. Oklara 
rollkrav, rollkonflikter och personalansvar är stressorer som är kopplade till roll 
och position inom organisationen. Stressande karriärfaktorer kan vara för snabb 
eller för långsam karriär samt otrygghet beroende på risk för uppsägning. Dåliga 
relationer med chefer, medarbetare, underställda och kunder samt mobbning och 
trakasserier utgör olika sociala stressorer. Exempel på stressande tidsfaktorer är 
udda arbetstider, skiftarbete samt bristfällig skift-schemaläggning (Frese, 2000). 

Fysiologiska reaktioner på stress kan inledningsvis vara ökad hjärtverksamhet 
och adrenalinutsöndring, medan längre exponering för stress kan ge huvudvärk, 
mag- och muskelont (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Beteendemässiga 
reaktioner på stress kan visa sig som prestationsminskning, felaktiga handlingar, 
högre sjukfrånvaro samt att personen drar sig undan andra människor. 
Psykologiska reaktioner på stress kan vara av både emotionell och kognitiv 
karaktär. Vad gäller känslorna kan personen uppleva missnöje, ångest, irritation, 
oro, ilska och nedstämdhet.  Den kognitiva funktionsnedsättningen kan bestå av 

7 

 



 

koncentrationsproblem, minskad minneskapacitet samt en upplevelse av 
tankekaos. Detta kan leda till förhastade slutsatser, vilket i krissituationer kan få 
allvarliga konsekvenser. En person som benämns utbränd upplever en fysisk, 
mental och känslomässig utmattning på grund av långvarig exponering av 
negativ stress. Arbetet förlorar sin mening och ofta upplevs hopplöshet och 
förlust av positiva känslor (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Enligt Frese (2000) har forskning påvisat att en hög grad av kontroll, det vill 
säga möjlighet att påverka sina arbetsbetingelser, innebär en positiv inverkan på 
människan då denne utsätts för stressorer. De negativa psykosomatiska 
reaktionerna blir inte lika stora. Detsamma gäller då människan har tillgång till 
socialt stöd. Bufferthypotesen innebär att socialt stöd fungerar som ett slags 
buffertskydd, eller solkräm, mot de negativa hälsoeffekter som stressande 
livsbetingelser kan utlösa (Frese, 2000). Socialt stöd kan dels utgöras av stöd av 
affektiv karaktär, såsom uppskattning, respekt och bekräftelse på att man gör rätt 
samt dels av konkret stöd, som hjälp med arbetsinsatser, pengar och information.  

2.2.2 Förstalinjen-chef 
Förstalinjen-chefer är de chefer som återfinns längst ned i organisationernas 
chefshierarki, såsom föreståndare, förmän och arbetsledare (Richard,1997). 
Arbetsledarrollen varierar men ansvaret för att verksamheten ”rullar på” är 
gemensamt. Wirdenius (i Richard, 1997) menar att de mest utmärkande dragen i 
produktionsarbetsledning är att arbetet har en omväxlande natur och att de olika 
arbetsinsatserna har en kort varaktighet. Som exempel påbörjade arbetsledarna i 
en av studierna en ny arbetssyssla i genomsnitt var 48:e sekund. Många av de 
uppgifter och problem som hanteras av förstalinjen-chefer är oplanerade och 
plötsliga avbrott i pågående sysselsättning är mycket vanliga (Richard, 1997).  

Enligt Richard (1997) så finns det vissa problem som kan anses karaktäristiska 
för förstalinjen-chefer. Förstalinjen-chefer upplever sig generellt inte tillhöra 
chefshierarkin och känner ingen samhörighet med chefer högre upp i hierarkin. 
De uppfattas heller ofta inte på det sättet av vare sig underställda eller av 
företagsledningen. Förstalinjen-chefer upplever sig också ofta sakna stöd 
uppifrån, vilket gör att de uppfattar sin mellanställning som en så kallad 
klämsits. De kan uppleva en känsla av ensamhet och kluvenhet inför sina dubbla 
lojaliteter. Mellanställningen kan uppfattas som en ständig balansgång mellan 
arbetsgivare och arbetstagare.  

Förstalinjen-chefernas situation uppfattas ofta som särskilt utsatt, då det ofta är 
på denna nivå som olika motsättningar märks, såsom konfrontationen mellan 
budget och behov samt mål och verklighet (Richard, 1997). Ett annat problem är 
att beslut, som gäller produktionen, ofta fattas utanför deras chefsområde. 
Information om sådana beslut kommer också ofta mycket sent till dessa chefer. 
Många gånger kan de känna sig som i ett ingenmansland, där de inte kan fatta 
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några väsentliga beslut och där det är nästan omöjligt att påverka organisatoriska 
skeenden. Förstalinjen-chefen är starkt beroende av hur chefen i andra linjen 
agerar, och av hur mycket denne delegerar och har förmåga att utveckla.  

Förstalinjen-chefer upplever ofta att det är ett problem att deras chefer inte talar 
om när de har gjort ett bra arbete och att det överlag är en dålig kommunikation 
mellan chefsnivåerna (Richard, 1997). Detta kan leda till en känsla av isolering 
och bristande självkänsla. Vidare kan förstalinjen-chefer ha problem med att 
deras roll är otydlig och att krav och förväntningar leder till rollkonflikter. Det 
faktum att arbetsledare ofta rekryteras ur arbetsgruppen, ofta för att de är 
duktiga på sitt yrke, kan leda till att de har bristande kompetens vad gäller deras 
nya ledarroll. Problemet med att arbetsledare ofta upplevs agera för lite som 
chefer, kan leda till problematiska relationer med de underordnade. Förstalinjen-
chefer är dock viktiga i organisationen då den producerande arbetsgruppen 
behöver stöd av någon som kan samordna och ta beslut.  

2.2.3 Fysiskt påfrestande arbete 
Olika undersökningar visar att anställda som dagligen måste utföra tunga lyft, 
har olämpliga arbetsställningar eller är utsatta för kraftiga vibrationer i arbetet 
har dubbelt så många sjukdagar som de som inte är utsatta för sådana 
arbetsbetingelser (Rubenowitz, 2004). Det finns, enligt denne, inte någon annan 
enskild faktor som i lika hög grad samvarierar med frånvaro, som just den 
fysiska arbetsmiljön. Detta gäller både korttids- och långtidsfrånvaro.  

Enligt Rubenowitz (2004) är ett av de mest fundamentala behov, som en 
arbetsplats måste uppfylla, tryggheten till liv och lem. Detta för att undvika 
onödig förslitning, yrkesskador och olycksfall. Vid sidan av socialpsykologiska 
aspekter är det mycket viktigt att utforma arbetsplatser utifrån arbetsfysiologiska 
och yrkeshygieniska aspekter. En nödvändig, men inte alltid tillräcklig, 
förutsättning för att anställda ska kunna känna arbetstillfredsställelse är att 
arbetsplatsen är välorganiserad och ergonomiskt rätt utformad. Rubenowitz 
(2004) påtalar att människor inte ska behöva förslitas i onödan. 

2.3 Feedback 
Detta avsnitt innehåller teorier om feedback och uppskattning från chef. 

2.3.1 Feedback 
Feedback betyder återkoppling och begreppet kan definieras på många olika sätt 
beroende på sammanhang, detta gäller även inom organisationspsykologi. En 
typ av feedback, som Anette (i Pousette, 2001) hänvisar till, innebär att feedback 
är information som individer mottar om sitt beteende. I arbetslivet kan det vidare 
definieras som kunskap om hur arbetstagaren uppnått uppsatta mål, det vill säga 
information om ifall arbetsprestationen är bra eller dålig. När det gäller feedback 
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angående prestation är det av stor vikt vem eller vilka feedbacken kommer från, 
enligt Pousette (2001). Denne refererar till Herold, Liden och Leatherwood, 
vilka identifierat fem huvudkällor som feedback i arbetet kommer från, dessa är: 
individen själv, genom arbetsuppgifterna, närmsta chefen, arbetskollegor och 
ledningen. Dessa fem källor tas även upp av Andrews och Kacmar (2001) som 
distinkta avseende feedback. Feedback är betydelsefullt både för individen och 
för organisationen då den hjälper till att utveckla en självmedvetenhet om 
medarbetarens förmågor samt ett lämpligt beteende för att uppnå utsatta mål på 
arbetsplatsen (Pousette, 2001). Bass (i Moxnes, 1984) menar att feedback kan ha 
många fördelaktiga konsekvenser för en grupps inlärningsprocess. Denne menar 
vidare att arbetsgrupper som inte får feedback på arbete de utfört på ett lyckat 
sätt resulterar i att medlemmarna blir missnöjda och att effektiviteten minskar. 
Även Docherty (1996) menar att feedback från medarbetare och chefer gör att 
individen både lär sig av situationen och känner sig motiverad i sitt arbete.  
 
Andrews och Kacmar (2001) har undersökt hur variablerna 
arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang, rollkonflikt samt stress och 
rollosäkerhet påverkas av vem som är huvudkälla till feedbacken. Den studien 
visar att endast tre av huvudkällorna har någon inverkan på ovan nämnda 
variabler, nämligen feedback från närmsta chefen, från ledning och organisation 
samt från uppgiften. Feedback från sig själv och från medarbetare hade inget 
bevisat samband med de prövade variablerna. Detta strider mot tidigare 
forskningsresultat och författarna påpekar att ämnet bör undersökas ytterligare. 
Vidare framkom att den enda källan som hade positiv inverkan på alla de fem 
undersökta variablerna var feedback från organisation och ledning vilket är 
intresseväckande då den är minst förekommande, enligt vad Andrews och 
Kacmar (2001) erfar. Även en låg grad av feedback från organisationen visade 
sig i denna studie reducera känslan av rollkonflikt, rollosäkerhet och stress 
medan den ökade arbetstillfredsställelsen. 

En annan aspekt gällande feedback är huruvida feedbacken är av positiv eller 
negativ karaktär. Pousette (2001) beskriver en studie som har visat att positiv 
och negativ feedback klassas som två tämligen olika objekt. Det framkom även 
att positiv feedback lättare uppfattas på det sätt som var avsett, än negativ 
feedback. En anledning till detta kan vara att negativ feedback oftare förnekas 
av mottagaren på grund av en ovilja att acceptera ett misslyckande. Detta kan 
även leda till att chefer har en viss motvilja att ge negativ feedback då de tror att 
arbetstagarna skall tycka sämre om dem, om de ger negativ feedback. För att 
undvika konflikter förhalas eller förskönas därför den negativa feedbacken. 
Gunnarsson (2009) betonar vikten av att feedback formuleras och framförs på 
ett tilltalande sätt. Feedback kan mottas genom att individen förkastar, försvarar, 
förklarar, förstår eller förändras och hur den framförs har stor inverkan på hur 
den mottas. Även avsikten med feedbacken är viktig och syftet bör enligt 
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Gunnarsson (2009) vara att utveckla individen. Bass (i Moxnes, 1984) påpekar 
att feedback som ges mellan kollegor bör vara konstruktiv, för att 
gruppmedlemmarna och därmed gruppen ska utföra ett bättre arbete. Om 
feedbacken fokuserar för mycket på brister och problem så kan den istället 
förhindra utveckling, anpassning och inlärning av ny kunskap enligt denne. 
 
Feedback kan även anses vara en viktig källa till trivsel på arbetsplatsen och det 
finns indikationer som tyder på att brist på feedback på arbetet kan ha en negativ 
effekt på stress och utbrändhet (Pousette, 2001). Gunnarsson (2009) menar att 
”feedback handlar om att få andra att förstå att de är sedda, intressanta och 
betydelsefulla” (Gunnarsson, 2009, s. 15). 

2.3.2 Uppskattning från chef 
Resultaten från den så kallade Hawthornestudien, som genomfördes under 
ledning av Elton Mayo med start 1927 och slutligen omfattande cirka 20.000 
människor, har spelat en viktig roll i organisationspsykologiskt 
utvecklingsarbete och resultaten anses ha stor aktualitet än idag (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005; Rubenowitz, 2004). Studiens egentliga mål var att ta reda på 
hur förändringar i yttre betingelser såsom exempelvis belysning, temperatur, 
antal arbetsdagar och raster påverkade produktiviteten i en fabrik. De 
överraskade forskarna kom dock fram till att den ständigt ökande 
produktiviteten och minskningen av sjukfrånvaron som de observerade under 
experimentets gång inte berodde på förändringar i de yttre betingelserna utan på 
rent psykologiska faktorer. Den viktigaste motivationsfaktorn visade sig vara de 
sociala relationerna på arbetsplatsen, i synnerhet relationen mellan ledare och 
medarbetare. De anställda kände sig nämligen mer uppmärksammade och 
uppskattade för sina prestationer under experimentet och detta upplevdes starkt 
motiverande. Deras självkänsla ökade och de blev sammansvetsade i gruppen på 
grund av det gemensamma intresset. De anställda upplevde kontakten med 
ledaren som mindre formell och att de tillsammans med ledaren var ett team 
som arbetade mot samma mål. De upplevde även att de hade större kontroll över 
sin egen arbetssituation vilket ökade motivationen ytterligare (Rubenowitz, 
2004) . 

En hög lön innebär, enligt flera undersökningar (Rubenowitz, 2004), inte per 
automatik en hög trivsel hos en anställd. Den relativa lönenivån, jämfört med 
andra yrkesgrupper inom företaget, kan dock ha betydelse för motivationen, då 
lönen kan ses som ett uttryck för den uppskattning man får från överordnade 
(Rubenowitz, 2004). Av samma orsak kan lön, av människor med 
prestationsbehov, även ses som feedback (Porter, Bigley & Steers, 2003). 
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2.4 Emotionell intelligens och kommunikation 
I detta kapitel behandlas emotionell intelligens, humor och ickeverbal 
kommunikation. 

2.4.1 Emotionell intelligens 
Emotionell intelligens (EQ) kan enligt Mayer (i Kaufmann & Kaufmann, 2005; 
Northouse, 2007) definieras som en komplex funktion bestående av fyra 
relaterade förmågor: förmågan att uppfatta och uttrycka känslor, förmågan att 
använda känslor för att främja tänkande, förmågan att förstå egna och andras 
känslor samt förmågan att effektivt hantera känslor hos sig själv och andra. 
Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005), är kärnan i begreppet emotionell 
intelligens empati, vilket innebär en förmåga att kunna leva sig in i andra 
människors tankar och känslor. Holm (2001) betonar att den empatiska 
förmågan, förutom att förstå hur en människa har det, även innebär att man 
vägleds av den förståelsen i sitt bemötande av andra människor. 

Sedan början av 1990-talet har emotionell intelligens lyfts fram som en viktig 
framgångsfaktor framför allt i forskning om ledarskap (Northouse, 2007). Det 
pågår även en debatt om hur viktig egenskapen är för framgång i livet i stort. 
Bolman och Deal (2005) påstår emellertid att sociala färdigheter och emotionell 
intelligens är essentiella kvaliteter i organisationer då relationer är en central del 
av den löpande verksamheten. Enligt Goleman (1998) så är organisationer som 
uppmuntrar emotionell intelligens mer effektiva och produktiva än andra. 
Emotionell intelligens uppfattas som viktigt för framgångsrikt samarbete och 
teamwork. Enligt de undersökningar som Goleman (1998) låtit genomföra så 
utgör de arbetskvaliteter som efterfrågas vid rekrytering av dubbelt så många 
kvaliteter av emotionell karaktär, EQ, som de av kognitiv och teknisk karaktär 
vilka kan kopplas till intelligenskvot (IQ) (Goleman, 1998). Northouse (2007) 
påpekar dock att Goleman använder en bredare definition av EQ, där personliga 
och sociala kompetenser såsom bland annat självförtroende, motivation och 
empatisk förmåga ingår. Goleman (1998) menar att emotionell kompetens är 
central för ledare och desto viktigare ju högre upp i hierarkin man arbetar. 
Kaufmann och Kaufmann (2005) ifrågasätter Golemans påståenden att EQ är 
viktigare än IQ då det gäller ledare. De anser närmare bestämt inte att det är 
vetenskapligt belagt även om de finner ämnet viktigt och värt att beforskas mer.  

Holm (2001) menar att en god empatisk förmåga tycks utgöra ett skydd mot 
utbrändhet, även om också empatiska personer, vid en för stark emotionell 
belastning, kan bli utbrända. Goleman (1998) påtalar även att ju mer hektiskt 
och pressande människor upplever sitt arbete desto mer behov får de av 
gemenskap, att någon lyssnar och visar empati. Kaufmann och Kaufmann 
(2005) visar på risken att en människa med hög EQ kan verka manipulerande. 
En kränkning av en annan människa kanske kan ses som motsatsen till empatiskt 
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bemötande. Det som karaktäriserar en kränkningsupplevelse är enligt Granström 
(2006) att individen upplever sig bli angripen, berövad något viktigt och att ha 
blivit förminskad. Upplevelsen av kränkning bärs dock ofta inom individen och 
denne visar många gånger inte hur starka känslor den har väckt. Omgivningen 
uppfattar därför ofta inte att situationen upplevts traumatiskt (Granström, 2006). 

2.4.2 Humor 
De senaste decenniernas forskning har enligt Sala (2003) bekräftat att skickligt 
användande av humor reducerar fientlighet, avleder kritik, minskar spänningar, 
förbättrar moralen och hjälper till att kommunicera svåra och känsliga budskap. 
Humor används vidare för att bygga broar mellan människor. Enligt vissa 
forskare så används nedsättande humor, framförallt bland män, för att etablera 
och upprätthålla hierarkisk status. Sala (2003) har i sina studier funnit att ledare 
och anställda som utpekats som mycket framgångsrika, använder humor dubbelt 
så mycket som de som utpekats som medelmåttiga. Dessutom korrelerade  
erhållna ekonomiska bonusar med humor. Sala (2003) menar dock att det 
kausala sambandet inte är så enkelt utan att den naturliga begåvningen att 
använda humor på ett effektivt sätt troligen är en prediktor på att dessa 
människor innehar en hög grad av emotionell intelligens. En hög grad av empati 
är nödvändig för att skämt ska ge avsedd effekt och inte såra. Nyckeln till 
effektiv humoranvändning är enligt Sala (2003) sättet den framförs på.  

2.4.3 Ickeverbal kommunikation 
Kommunikation mellan människor sker inte enbart verbalt, det vill säga med 
ord, utan även ickeverbalt i form av kroppsspråk och paraspråk (Hargie & 
Dickson, 2004). Kroppsspråk inkluderar budskap som förmedlas via gester, 
ögonrörelser, ansiktsuttryck, kroppshållning och avstånd mellan de personer 
som kommunicerar (Duck, 1998). Med paraspråk menas inte budskapet i vad 
man säger utan hur man säger något. Det innefattar exempelvis tonläge, 
talhastighet, volym och uttal. Mehrabian (i Hargie & Dickson, 2004) bedömer 
att endast 7% av kommunikationen utgörs av verbalt språk medan den största 
delen är ickeverbal, närmare bestämt 55% kroppsspråk och 38 % paraspråk. 
Hargie och Dickson (2004) påtalar dock att detta inte ska ses som absoluta 
siffror eller som att verbala budskap är mindre viktiga än ickeverbala. Kroppens 
ickeverbala kommunikation går dock inte att styra lika medvetet som den 
verbala, vilket ibland kan innebära att den ickeverbala är mer ”sanningsenlig” då 
den kan avslöja åsikter och känslor mot en individs vilja (Duck, 1998; Hargie & 
Dickson, 2004). När två personer interagerar kan de exempelvis omedvetet 
skicka ickeverbala budskap om vad de tycker om varandra och deras inbördes 
förhållande. Om det verbala och ickeverbala motsäger varandra så anses oftast 
ansiktsuttrycket avge det rätta budskapet (Duck, 1998). Även signaler avseende 
makt och kontroll kan avges. Kroppsspråk är socialt och kulturellt betingat. 
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3 METOD 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Vi 
redogör för och motiverar val av ansats, urval, datainsamling, bearbetning och 
analys av data samt titeln på studien. Avsnittet avslutas med kvalitetsvärdering 
samt etiska överväganden . 

3.1 Ansats 
Ofta beskrivs forskning inom samhällsvetenskaperna som kvalitativ eller 
kvantitativ (Denscombe, 2000). Det pågår emellertid diskussioner om huruvida 
detta är rättvisande eller inte. I flera publikationer finns argument som talar emot 
att klassificera studier på det sättet (Hammar Chiriac, 2003; Åsberg, 2001).  
Även om vi således inte vill kategorisera föreliggande forskningsstudie som 
kvalitativ så har dock den huvudsakliga datainsamlingen skett kvalitativt, via 
semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2004). Vi har huvudsakligen använt ord 
och inte siffror som central analysenhet, varför utgångspunkten snarast bör 
benämnas vara kvalitativ (Denscombe, 2000). 

Deduktion, induktion och abduktion är olika arbetssätt som en forskare kan 
använda sig av för att relatera teori och empiri med varandra (Patel & 
Davidsson, 2003). Vid deduktion utgår forskaren ifrån redan befintlig teori och 
drar sedan slutsatser om det enskilda fallet. Vid induktion är ansatsen motsatt, 
forskaren utgår från verkligheten och formulerar därifrån en teori. Vid abduktion 
kombineras de båda tidigare beskrivna sätten i ett växelspel. I denna studie har 
förfaringssättet varit närmast induktivt, då vi inte utgick från befintliga teorier då 
resultatet analyserades utan från empirin som erhölls vid intervjuerna. Vi sökte 
däremot i ett tidigt skede bland tidigare forskning och teorier i syfte att ringa in 
området och för att hitta forskningsfrågor som inte tidigare beforskats. Vi anser 
oss dock inte ha utgått från teorier i upplägget av studien även om vår egen 
förförståelse, såsom kännedom om bland annat olika motivationsteorier, har haft 
viss inverkan på frågeställningarna. 

En mer detaljerad redogörelse för hur vi gått till väga med innehållsanalysen 
presenteras i avsnittet om bearbetning av analys och data. 

3.2 Urval 
I detta avsnitt beskrivs den studerade verksamheten där även begrepp som är 
relevanta för den fortsatta läsförståelsen förklaras. Vidare beskrivs hur urvalet 
gick till samt undersökningsgruppen. 
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3.2.1 Den studerade verksamheten 

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för verkställigheten av 
straff i fängelse och frivård samt för verksamheten i landets häkten 
(Kriminalvården, 2009b). Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner 
samt huvudkontor och transporttjänst (Kriminalvården, 2009c). Huvudkontoret 
ligger i Norrköping och leds av generaldirektören. Varje region leds av en 
regionchef. Den operativa verksamheten bedrivs vid regionkontoren och vid 31 
häkten, 55 anstalter och 35 frivårdskontor. På de 55 anstalterna sysselsätts cirka 
5000 intagna med arbete, utbildning och behandling. Cirka 9000 anställda 
arbetar totalt inom Kriminalvården (2009c) och av dessa är det ungefär 370 
anställda som arbetar som kökspersonal (personligt samtal, 090421).  Enligt 
Kriminalvården (2009d) är följande egenskaper viktiga för att medarbetarna ska 
passa in i verksamheten: human människosyn, psykisk stabilitet, empatisk 
förmåga, social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet och stresstålighet 
samt tron på en human kriminalvård. 

I syfte att underlätta för läsaren följer en förklaring av begrepp som är relevanta 
att känna till inför den kommande delen av studien:  

Handräckningstjänst: På majoriteten av de besökta anstalterna förekommer så 
kallad handräckningstjänst i köket. Detta innebär att intagna, som fått detta 
förtroende, hjälper kökspersonalen med enklare köksgöromål som att diska och 
göra sallad. Handräckningstjänst finns inte på alla anstalter, delvis beroende på 
vilken säkerhetsklass anstalten tillhör.  

Intagen: En person som är intagen på anstalt. Andra ord som användes 
synonymt av intervjupersonerna var interner, klienter, fångar, kriminella samt 
”killarna”. I studien används emellertid genomgående benämningen intagen med 
undantag av rena citat och intervjuguiden.  

Kock: En person som är anställd i köket och främst arbetar med matlagning. Vi 
har valt att använda denna benämning även i de fall personen är anställd som 
ekonomibiträde. En kock behöver inte ha genomgått kockutbildning.  

Kvinsp:  Kvinsp är en förkortning av kriminalvårdsinspektör. En kvinsp är chef 
och ansvarar för vissa avdelningar eller funktioner på anstalten och, om inte 
annat framgår, avses i den här studien den kvinsp som är ansvarig för 
köksfunktionen. Kvinsp är ett vedertaget begrepp inom Kriminalvården och 
därför har vi valt att genomgående behålla denna förkortning i studien.  

Köksföreståndare: Arbetsledaren i köket benämns genomgående för 
köksföreståndare i studien, oavsett vilken benämning respondenterna använder. 
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Kökspersonal: När begreppet kökspersonal används avses de intervjuade 
kockarna och köksföreståndarna som grupp, såvida inte något annat framgår.  

Vårdare: Med benämningen vårdare avses kriminalvårdare, vilka har den 
huvudsakliga kontakten med de intagna samt ansvar för deras tillsyn och vård. 

3.2.2 Urvalsförfarande 

Efter ett möte med kontaktpersonerna inom Kriminalvården, då upplägg och 
kommande urval för uppsats diskuterades, enades vi om att en av dem skulle 
kontakta regioncheferna inom organisationen för att få ett första godkännande 
att överhuvudtaget besöka anstalter i deras respektive regioner och intervjua 
kökspersonal. Eftersom Kriminalvården är en mycket hierarkisk organisation 
behövdes nämligen klartecken av chefer i flera led innan vi kunde få kontakt 
med presumtiva intervjupersoner på köksavdelningarna. Efter klartecken från 
några av dessa regionchefer fick vi sedan kontaktuppgifter till ett antal 
kriminalvårdschefer som vi själva, via mail, kontaktade och informerade om 
syftet med vår uppsats. Vi bad dem om tillåtelse att få besöka anstalter för att 
genomföra intervjuer med kökspersonal. Samtliga mail i studien skickades 
separat i syfte att värna konfidentialiteten. Kriminalvårdscheferna och övriga 
visste alltså att vi sökt upp flera chefer utöver dem själva, men inte vilka. De har 
inte fått kännedom om vilka anstalter utöver deras egna vi slutligen besökte och 
vi har inte talat om vilka personer vi intervjuade. För att öka chanserna att 
verkligen få tillträde till några anstalter och intervjua, så bad vi om tillstånd att 
få komma till fyra olika anstalter, ifall inte alla godkände. När vi fått klartecken 
från kriminalvårdscheferna att gå vidare fick vi kontakt med de kvinspar, det vill 
säga kriminalvårdsinspektörer, som ansvarade för köksavdelningarna på 
anstalterna. Vi skickade information via mail och fick sedan direktkontakt med 
antingen kvinsparna själva eller köksföreståndarna på fyra olika anstalter. 
Samtliga anstalter godkände vår förfrågan och datum för intervjuer bestämdes. 
Inför våra besök skickades ett missiv till kontaktpersonerna, som vi bad dem 
förmedla till all kökspersonal (Bilaga 2). Från varje anstalt meddelades sedan 
hur många som preliminärt ville låta sig intervjuas och det varierade mellan två 
och fyra personer per anstalt. Ett antal som överskred våra förväntningar men 
som vi ändå bedömde vara lämpligt för vår uppsats. Enligt Denscombe (2000) 
har vi således använt oss av ett tillfällighetsurval.  

3.2.3 Beskrivning av urvalsgrupp 
Studiens undersökningsgrupp består av tolv personer som arbetar som 
kökspersonal på fyra olika anstalter inom Kriminalvården. Anstalterna har alla 
olika säkerhetsklassningar. Enligt Kriminalvården (2009e) är det bland annat 
följande faktorer som avgör vilken säkerhetsklass ett fängelse har: förmågan att 
motstå rymningar och fritagningsförsök samt förmågan att hantera ett 
svårhanterligt klientel. Intervjupersonerna arbetar både på slutna anstalter med 
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mycket hög och mellanhög säkerhet samt på öppen anstalt där de intagna själva 
ansvarar för att de håller sig inom anstaltens område. 

Av de tolv intervjupersonerna arbetar tre personer som köksföreståndare. Övriga 
nio personer arbetar som kockar, där alla utom en har tillsvidareanställning. 
Åldern på de intervjuade spänner mellan 25 och 60 år, varav tre fjärdedelar är 
över 40 år. Fyra respondenter är män och åtta är kvinnor. Intervjupersonerna har 
i genomsnitt arbetat sju år i köket, anställningslängden varierar dock stort, från 
ett år upp till närmare tjugo år. På majoriteten av de fyra anstalterna har de 
handräckningstjänst i köket, vilket innebär att ett antal intagna med förtroende 
att arbeta i köket hjälper till med enklare sysslor, såsom exempelvis att skära 
sallad och diska. Detta innebär att flertalet av de tolv respondenterna även 
handleder och har en daglig nära kontakt med intagna. 

3.3 Datainsamling 
Nedan presenteras och motiveras valet av datainsamlingsmetod, hur 
intervjuguiden utformats samt hur intervjuerna genomfördes.  

3.3.1 Val av metod för datainsamling 
För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, vilka gäller 
kökspersonalens personliga upplevelser av sin arbetssituation, så valde vi att 
samla in data med hjälp av intervjuer. Detta val stämmer väl med studiens syfte 
då vi menar att detta är det mest tillförlitliga sättet att få beskrivande svar av 
undersökningspersonernas subjektiva upplevelser. Kvale (1997) menar att, vad 
han benämner kvalitativa intervjuer, är lämpligt att använda för att få höra 
informanterna uttrycka åsikter och synpunkter med egna ord och därmed få reda 
på deras uppfattning om, exempelvis, den egna arbetssituationen, vilket är just 
det vi avsåg göra. Vi inspirerades av Kvales (1997) beskrivning av explorativ 
intervju som är öppen med låg grad av struktur och därmed ger bra 
förutsättningar för att med följdfrågor kunna följa upp svar i syfte att få ny 
information om och nya infallsvinklingar till ämnet.  

3.3.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden är utarbetad med vad Patel och Davidsson (2003) benämner låg 
grad av standardisering och strukturering. Detta för att kunna hålla frågorna så 
öppna som möjligt i syfte att få spontana och uttömmande svar samt för att 
minimera risken för påverkan av vår egen förförståelse. De inledande 
bakgrundsfrågorna beträffande ålder, kön och så vidare resonerade vi redan vid 
utformandet av guiden om att vi eventuellt inte skulle använda, men valde ändå 
att ha med dem ifall någon faktor skulle visa sig vara betydelsefull för resultatet. 
De har dock endast använts vid beskrivningen av urvalsgruppen.  
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För att kunna besvara studiens frågeställningar så enades vi om fem huvudfrågor 
med tillhörande förslag på uppföljande frågor (se Bilaga 3). Den första 
intervjufrågan, gällande upplevelsen av arbetssituationen, avsågs täcka in 
aspekter rörande studiens första frågeställning (se avsnitt 1.2). Intervjufråga två, 
tre och fyra, avseende olika typer av feedback, kopplades till den andra 
frågeställningen och den femte frågan, avseende matens och kökets betydelse, 
var avsedd att besvara frågeställning tre. För att säkerställa att vi inte utelämnat 
någon fråga angående arbetssituationen som uppfattades viktig så avslutades 
intervjuguiden med en sjätte fråga om huruvida respondenterna tyckte att det 
saknades någon fråga eller om det var något mer de ville berätta. 

När intervjuguiden var framtagen genomfördes en pilotintervju. Vi ville få 
möjlighet att träna på att intervjua och försöka skapa ett tryggt och stimulerande 
samspel, som Kvale (1997) anser vara väsentligt. Dessutom ville vi kontrollera 
om frågorna var relevanta och fungerade i praktiken, vilket tycktes vara fallet. 
Intervjuguiden presenteras i Bilaga 3.  

3.3.3 Genomförandet av intervjuerna 
Enligt Kvale (1997) är intervjuaren själv forskningsverktyget. Denne menar att 
intervjuaren bör vara expert såväl på ämnet som på mänskligt samspel. Vi 
informerade oss därför, till en viss del, om Kriminalvården och 
köksverksamheten vid ett personligt möte med våra kontaktpersoner på 
Kriminalvårdens HK. Vi fick bland annat statistikdata från en Nöjd-
Medarbetare-Index-undersökning, uppgifter om organisationen samt information 
om egenkontroll. Via Kriminalvårdens hemsida orienterade vi oss även i förväg 
om respektive anstalt och dess specifika verksamhet. Då det gäller önskemålet 
att vara expert på ämnet, i betydelsen arbetssituation, så ansåg vi att våra 
tidigare erfarenheter från utbildning och arbetsliv, en av oss dessutom med 
erfarenhet av restaurangbranschen, borde vara tillfredsställande för att 
framgångsrikt kunna genomföra intervjuerna. Vi satte oss även in i litteratur som 
gav vägledning till hur intervjuer bör genomföras (Kvale, 1997). Innan 
intervjuerna skickades, som tidigare nämnts, informationsbrev till 
kökspersonalen på de fyra anstalterna där vi presenterade oss själva och det 
preliminära syftet med studien (se bilaga 2). Vi informerade där också om att 
deltagandet var frivilligt, om att vi avsåg att hålla vår uppsats konfidentiell, att 
insamlad data endast skulle användas för denna uppsats samt att den förstörs när 
uppsatsen sammanställts. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Vi berättade även att 
intervjuerna beräknades ta cirka 30 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes 
under arbetstid i respondenternas egen arbetsmiljö, vi hade i förväg informerat 
deras chefer om att vi önskade ett avskilt rum där kökspersonalen skulle kunna 
tala fritt och otvunget. Denscombe (2000) tar också upp vikten av detta. 
Respondenternas chefer hade sanktionerat att intervjuerna fick genomföras på 
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arbetstid. På en av anstalterna mötte kvinspen upp och gav oss ytterligare 
information om anstalten, på de övriga mötte kökspersonalen upp direkt och 
visade oss till de rum som fick disponeras för intervjuerna. Vi visste inte i 
förväg vilka personer som skulle intervjuas, utan respondenterna avlöste själva 
varandra på så sätt att deras verksamhet skulle störas så litet som möjligt.   

Varje intervju inleddes med att fråga om respondenten hade läst vårt 
informationsbrev. De som inte tidigare hade läst fick läsa igenom en kopia av 
missivet på plats. De fick även ge information om och hur de önskade ta del av 
den färdiga uppsatsen. Därefter upprepades att intervjuerna var frivilliga och när 
som helst kunde avbrytas, att studien gjordes som ett led i utbildningen och inte 
på uppdrag av Kriminalvården, att vi var tacksamma för att de ville delta samt 
att det som sades skulle behandlas konfidentiellt. Vi stämde även av att den 
intervjuade samtyckte till att samtalet bandades, vilket vi valt att göra för att 
kunna fokusera på ämnet och dynamiken i intervjuerna (Kvale 1997). Vid några 
av intervjuerna har vi dock inte spelat in samtalen utan fört anteckningar då 
anstalten inte godkände att vi förde in diktafon. Vid de tillfällen vi direkt trodde 
oss vilja använda ett uttalande som citat i rapporten, tillfrågades 
intervjupersonen om vi hade uppfattat ordalydelsen korrekt. Totalt genomfördes 
tolv intervjuer som varierade i tidslängd mellan cirka 30 och 70 minuter. En av 
intervjuerna avbröts på grund av att respondenten hade tidsbrist men den varade 
ändå drygt 40 minuter. Intervjuerna tog sålunda längre tid än planerat. Vi 
närvarade båda två vid samtliga intervjuer, en av oss förde i huvudsak intervjun 
men även den andra ställde följdfrågor och stöttade så att alla frågor ställdes och 
besvarades. Detta var extra viktigt eftersom intervjupersonerna var mycket 
informativa och ofta besvarade våra frågor innan vi hunnit till ”rätt” fråga. 
Följdfrågorna anpassades efter vad som sades vid intervjuerna, även aspekter 
som tidigare respondenter lyft fram som viktiga togs upp i syfte att se hur denne 
person upplevde detta. En risk med att vara två personer som intervjuar är att 
respondenten känner sig komma i underläge (Trost, 2005). Vi ansträngde oss 
därför att vara personliga och öppna i syfte att skapa en trygg och personlig 
stämning. Under intervjuerna stämde vi regelbundet av med respondenterna att 
vi tolkat deras svar rätt genom att be dem verifiera våra tolkningar, det som 
Kvale (1997) benämner självkorrigerande intervju. Vi avslutade varje intervju 
med att fråga om de undrade över någonting eller själva ville komplettera med 
någonting som vi inte tagit upp. Ingen av respondenterna tog då upp något ämne 
som inte tidigare diskuterats. Efter genomförda intervjuer kontaktades en 
kriminalvårdschef, via mail, för att följa upp vissa forskningsfynd vad gäller 
matens betydelse för intagna. Detta förfarande sanktionerades först av 
respondenten och gjordes i syfte att ge studien högre trovärdighet samt bidra 
med kunskap till intresserade. Kriminalvårdschefens uttalanden presenteras i 
resultatet i samband med detta ämne och denne har också godkänt att vi har tagit 
med dessa uppgifter i studien.  
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3.4 Bearbetning och analys av data 
Kvale (1997) menar att i den ideala intervjun påbörjas tolkningen redan i 
intervjusituationen, och vi fick båda många tankar som rörde hela vårt 
problemområde vid varje intervju. Dessa diskuterades och skrevs ner för att 
kunna användas vid den slutliga analysen (Patel & Davidsson, 2003). 

När intervjuerna var avklarade renskrevs först anteckningarna från de intervjuer 
som inte spelades in med diktafon, så att de skulle vara i färskt minne. En av oss 
renskrev först sina anteckningar medan den andre sedan kompletterade med sina 
anteckningar. Detta för att utnyttja bådas versioner och därmed få med så 
mycket som möjligt. Övriga intervjuer transkriberades utifrån ljudfilerna från 
diktafonen i enlighet med Brymans (2004) rekommendationer, vilket gav oss ett 
mycket rikligt material. Därefter lästes empirin ett flertal gånger, 
nyckelmeningar markerades med överstrykningspenna och kodades i kanten av 
intervjudokumenten. Varje intervjupersons kodämnen sammanställdes sedan i 
ett gemensamt dokument, uppdelat per person. Vi letade sedan kategorier och 
teman som täckte in allt kodmaterial, vilket var en förhållandevis svår process 
då ämnena tycktes gå i varandra överlag. För att få struktur på arbetet skapades 
en tabell för att tydliggöra de teman och kategorier som kunde urskiljas efter 
hand. Temanamnen skapades med tanke på att hålla nere dessa till antal 
samtidigt som de skulle samla kategorierna i logiska grupper. Tabellen 
omarbetades flera gånger innan vi tyckte att den fungerade tillfredsställande med 
avseende på att alla ämnen skulle täckas in och i möjligaste mån inte passa in 
under flera kategorier. För att säkerställa att vi täckt in alla kodade ämnen så 
markerades dessa med överstrykningspenna och skrevs upp under de olika 
kategorierna, så att vi skulle komma ihåg att ta upp dem i resultatet. På grund av 
det stora textomfånget fick vi dock senare välja bort vissa aspekter som enbart 
någon respondent tagit upp och vi bedömde vara av mindre vikt eller alltför 
känsligt med tanke på konfidentialitetskravet.   

När resultatets teman och kategorier börjde urskiljas så sammanställdes citat 
från olika personer uppdelat på dessa ämnen i ett särskilt dokument. Ur detta 
material valdes sedan de citat som slutligen användes i resultatavsnittet. Citaten 
är utvalda för att så bra som möjligt illustrera fenomenen i fråga och för att få en 
variation som innebär att alla intervjupersoner kommer till tals vid minst tre 
tillfällen. Citaten används för att förtydliga för läsaren och för att styrka att 
resultatet är återgett på ett trovärdigt sätt. I syfte att bevara konfidentialiteten har 
citaten i vissa fall språkligt redigerats. Dialektala ord som kan röja var anstalten 
ligger samt vissa formuleringar som kunnat avslöja annan etnisk härkomst har 
korrigerats i enlighet med Kvales åsikter (1997). Citaten har även behandlats så 
till vida att ”..” i texten betyder tvekan, ”...” att ord är borttagna och ”....” att 
meningar är borttagna. Vidare har vissa ord lagts till i syfte att skapa förståelse 
för vad som åsyftats, vilket framgått i intervjusammanhanget, eller för att 
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anonymisera personer, dessa ord markeras med [ ]. Citaten är avsiktligen inte 
kodade i resultatet för att undvika att individskyddet äventyras, då detta 
befarades vara en risk. Dock var citaten kodade under hela arbetsprocessen i 
syfte att säkerställa att alla respondenter kom till tals och att fördelningen inte 
blev alltför ojämn.  

Utifrån empirin söktes därefter teori och tidigare forskning fram, som vi 
bedömde vara relevant utifrån det resultat vi fått på intervjufrågorna. Dessa 
teorier kategoriserades först i underkategorier med utgångspunkt i vad de 
handlade om och efter detta skapades huvudkategorier utifrån intentionen att 
samla underkategorierna i logiska ämnesgrupper. På samma sätt som tidigare 
skapades här en tabell för att tydliggöra strukturen och underlätta arbetet. Även 
denna tabell omarbetades vid ett flertal tillfällen, då också teorierna uppfattades 
gå in i varandra. När resultatet och teorierna var sammanställt, så analyserades 
sedan resultatet i en resultatdiskussion, där empirin och bakgrundsinformation 
kopplades till teorier och tidigare forskning samt våra egna reflektioner. 

3.5 Val av titel 
Titeln på föreliggande studie ”Om vi lagar bra mat så blir fångarna lugna” är ett 
direkt citat från en av de intervjuade. Vi är medvetna om att ”fångar” är ett 
ordval som kan upplevas provocerande. Vi vill därför poängtera att vi inte har 
för avsikt att nedvärdera eller såra någon och vi har endast använt det begreppet 
i direkta citat. Titeln är vald i syfte att ”sticka ut” och väcka intresse för studien, 
samtidigt som den belyser att kökspersonalens arbetssituation påverkas av om de 
intagna är nöjda med maten eller inte. 

3.6 Kvalitetsvärdering 
Då det gäller att säkerställa studiens trovärdighet har vi utgått från Larssons 
(1994) förslag till kvalitetskriterier som bedömningskriterier för kvalitativa 
studier. Han lyfter fram tre övergripande punkter: kvaliteter i framställningen 
som helhet, kvaliteter i resultaten samt validitetskriterier. Dessa innehåller 
nedanstående kriterier vilka följer i kursiv stil.  

Beträffande perspektivmedvetenhet så har vi försökt att förmedla vår 
förförståelse i bakgrundsavsnittet. Där framkommer även tankar som väckts i 
samband med mötet med kontaktpersonerna. Det är omöjligt att redovisa allt, 
men intentionen har varit att ta upp det som vi anser vara mest relevant. Vi har 
även försökt att följa en intern logik i arbetet, där vi har strävat efter att hitta en 
harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik. Då det gäller 
frågan om arbetet uppvisar god etik så är vår förhoppning att ingen person, eller 
grupp, som har deltagit i studien kommer att drabbas av informationen som 
framkommer i studien, då det inte avslöjas vilka personer som medverkat, eller 
var de arbetar. Vi hoppas även att de på de berörda anstalterna som vet vilka 
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som blev intervjuade inte ska kunna identifiera några uttalanden som kan vara 
känsliga. De flesta aspekter av kökspersonalens arbetssituation som framkom i 
resultatet återfanns också på ytterligare minst en anstalt, så i vår mening har 
studien god konfidentialitet. 

Gällande innebördsrikedom i resultatet så har vi strävat efter att ge en så fyllig 
beskrivning som möjligt. Med tanke på kravet på överskådlighet och struktur i 
arbetet, så har detta försökt tillmötesgås genom bland annat ingresser, 
översiktstabeller och användandet av kapitelnumrering. När det gäller 
teoritillskott så tror vi oss ha uppfyllt detta genom att hitta mönster och centrala 
drag i rådata som sedan utmynnat i en helhetsbild i analysen. Diskurskriteriet 
har vi försökt att uppfylla genom att bidra med olika sorters tolkningar av 
resultatet och prövning av dessa i analysen. Om vi och någon eller några 
utomstående sedan är överens om den slutliga tolkningen, så menar vi att arbetet 
har en god kvalitet, även om vi är medvetna om att det säkert finns andra 
perspektiv att ta i beaktande. Då vi inte funnit några tidigare studier inom detta 
område, vilket visserligen kan bero på brister i söktekniken, så är förhoppningen 
att föreliggande rapport har ett heuristiskt värde. Vi förmodar att vår studie är 
den första vetenskapliga rapporten som kan bidra med kunskap om hur 
kökspersonal, särskilt inom Kriminalvården, upplever sin arbetssituation samt 
även ta upp vissa aspekter av matens och kökens betydelse för intagna. 

Avsikten är vidare att studiens resultat ska få en empirisk förankring med 
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Detta genom att vi har spelat 
in intervjuerna och transkriberat dem noggrant, använt citat i resultatet samt i 
möjligaste mån använt oss av begrepp som intervjupersonerna själva använt, för 
att undvika övertolkningar. I övrigt är förhoppningen att vår common sense 
överenstämmer i så pass hög grad med intervjupersonernas, så att vi har tolkat 
intervjudatan på det sätt som dessa avsåg. I de fall vi kände oss osäkra på vad 
som menades så följde vi upp med följdfrågor för att minimera risken för att 
missförstå vad intervjupersonen menat. Konsistens innebär att en tolkning byggs 
upp av spelet mellan del och helhet. Vi har försökt kategorisera och tematisera 
resultatet på så sätt att det inte uppstår några motsägelser i delarna vad gäller vår 
sluttolkning av helheten. Beträffande det pragmatiska kriteriet, så är 
förhoppningen att vår analys kan ge beslutsfattare och andra intresserade inom 
och utanför Kriminalvården insikt i hur kökspersonalen upplever sin 
arbetssituation, vilka aspekter de upplever som positiva eller negativa, för att 
sedan systematiskt kunna arbeta för förbättringar i kökspersonalens psykosociala 
och fysiska arbetsmiljö. Förhoppningen är även att andra verksamheter som har 
kökspersonal, kontakt med kriminella eller liknande verksamhet kan använda 
delar av vårt resultat som diskussionsgrund.  
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3.7 Etiska överväganden 
Vi har på ett tidigt stadium diskuterat, såväl med varandra och vår handledare 
som med vår kontakt på Kriminalvårdens HK hur vi ska försäkra oss om att 
uppfylla de fyra forskningsetiska huvudkraven gällande individskydd, det vill 
säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I studien redovisas därför inte några namn på 
intervjupersoner, anstalter eller inom vilken region de ligger utan bara att det 
gäller kökspersonal inom Kriminalvården. Vidare så har samtliga regionchefer, 
kriminalvårdschefer, kvinspar, köksföreståndare och intervjupersoner 
informerats om studiens syfte samt gett sitt samtycke till att den genomförs. 
Intervjupersonerna har delgetts att det varit helt frivilligt att delta, att resultatet 
så långt som möjligt avidentifieras samt att insamlad data förstörs omedelbart 
efter att uppsatsen avslutats. Vissa kvinspar och intervjupersoner känner till 
vilka som intervjuats på aktuell anstalt. I syfte att uppfylla 
konfidentialitetskravet har därför citat så långt som möjligt avidentifierats. 
Avslutningsvis så har all empiri förvarats och behandlats med sekretess i åtanke 
och allt material som vi har befarat kan riskera att individskyddet inte uppfylls 
har uteslutits. 
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4 RESULTAT  

I detta kapitel redogörs för kökspersonalens upplevelser av sin arbetssituation, i 
enlighet med det resultat som erhölls vid intervjuerna. Empirin presenteras 
uppdelad på de teman och kategorier som urskiljdes efter analys av 
intervjuresultatet (se Tabell 2).  

Tabell 2 
Empirin indelad i teman och kategorier utifrån intervjuresultatet  

Tema Kategori 
4.1 Trivsel och gemenskap 4.1.1 Trivsel på arbetet 

4.1.2 Gemenskap med arbetskamrater 
 

4.2 Kontakt med de intagna 4.2.1 De intagna berikar arbetet 
4.2.2 Att kunna sätta gränser 
4.2.3 Risk för våld och hot 
 

4.3 Arbetsbelastning och stress 4.3.1 Stress och mycket att göra 
4.3.2 Hög fysisk arbetsbelastning 
 

4.4 Information, delaktighet och stöd 4.4.1 Information och delaktighet 
4.4.2 Behov av stöd 
 

4.5 Feedback 4.5.1 Feedback gällande utfört arbete 
4.5.2 Feedback gällande den egna personen
4.5.3 Feedbackens påverkan 
 

4.6 Kökets och matens betydelse 4.6.1 Kökets betydelse för de intagna 
4.6.2 Kökets betydelse för organisationen 
4.6.3 Matens betydelse för de intagna 

Kapitlet inleds sålunda, i avsnitt 4.1 till och med 4.4, med en redogörelse för 
olika aspekter som kökspersonalen lyfte fram beträffande sin upplevda 
arbetssituation. I avsnitt 4.5 följer sedan en fördjupning av fenomenet feedback 
och dess betydelse. I avsnitt 4.6 återges de intervjuades uppfattning om kökets 
och matens betydelse för de intagna samt de intervjuades upplevelse av 
köksavdelningens betydelse för organisationen. Sist i kapitlet, i avsnitt 4.7, ges 
en sammanfattning av resultatet. 
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4.1 Trivsel och gemenskap 
Detta tema är indelat i trivsel på arbetet och gemenskap med arbetskamrater.  

4.1.1 Trivsel på arbetet 
Majoriteten av de intervjuade tycks trivas bra på sin arbetsplats i stort. Många 
betonar hur roligt de har på arbetet, trots att många arbetsmoment kan upplevas 
enformiga. Vidare upplevs det positivt att kunna erbjuda matgästerna sina 
matlagningstjänster och det tycks finnas en yrkesstolthet bland de intervjuade. 
Flera respondenter poängterar att de inte mår dåligt på arbetet.  

Vi har kul hela tiden här. Ja, det låter nästan lite löjligt, men så är det faktiskt. Även om 
jobbet är ganska slentrianmässigt. Det är samma, koka potatis och göra sin sås och 
värma det och göra så och så…. Men jag trivs hur bra som helst. 

80% är bra, 20% är negativt. Vi skrattar mycket. Jag åker inte till jobbet och mår 
dåligt!.... Det är roligt att laga mat och att kunna erbjuda det jag kan till dem. 

Humor är något intervjupersonerna lyfter fram som mycket viktigt för trivseln 
på arbetsplatserna. Det faktum att jargongen kan upplevas som rå i köket, 
förklaras med att humorn antagligen är ett verkyg för att överleva. Ibland kan 
dock sexuella anspelningar uppfattas gå till överdrift och bli mer påfrestande än 
roligt.  

Det är… en väldigt rå jargong... alltså rå, men hjärtlig. Fast ibland kan jag tycka att det 
är alldeles för mycket sexanspelningar…. Jag vet att det inte är illa ment, men ibland 
kan det bli för mycket, faktiskt.  

Det faktum att personalen arbetsroterar i köket upplevs positivt, dels med tanke 
på omväxlingen i arbetet och dels med tanke på att det är lättare att planera om 
de vet var de ska arbeta och när.  

Det var ju bra att [köksföreståndaren] började med det här systemet, att man har en 
vecka var, så…. Jag måste säga att det är mycket bättre då  man vet från vecka till 
vecka, var man är. 

Arbetet upplevs dock inte positivt alla dagar, vilket heller inte är någonting som 
de intervjuade uppger att de räknar med, då de anser att det är så på alla arbeten 
oavsett hur bra omständigheterna är. Då arbetssituationen ibland kan upplevas 
extra svår har dock känslan av att vilja säga upp sig infunnit sig, uppger några.  

4.1.2 Gemenskap med arbetskamrater 
Den sociala kontakten med arbetskamraterna upplevs generellt vara 
betydelsefull och det tycks i stort råda en god gemenskap på arbetsplatserna.  

De flesta är jättebra att ha att göra med. Man får god gemenskap.  
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Vissa respondenter som har arbetat länge med varandra tycks ibland uppleva en 
extra stark gemenskap, som bättre kan benämnas laganda. Respondenterna 
upplever då att de inte behöver prata med varandra för att för att veta vad den 
andre tänker, de läser i stället av varandras kroppsspråk. 

När [min medarbetare] går till vänster så går jag till höger. För då vet jag, då tar han det, 
och det måste också göras, då gör jag det… Man behöver inte prata med varandra, man 
läser av varandra, precis som fotbollsspelare… Det är teamwork.  

Det är dock inte alla som upplever att det är en god gemenskap på arbetsplatsen 
och ibland upplevs gemenskapen återfinnas endast i vissa grupper av 
kökspersonalen. I dessa fall uttrycks en förhoppning om att gemenskapen ska bli 
bättre och att alla ska vara mer inriktade på att hjälpa och att lyssna på varandra.  

Jag strävar ju efter att vi ska jobba med varann och inte mot varann.  

På det stora hela visar resultatet att de intervjuade inte finner konflikter med 
medarbetarna som ett problem på arbetsplatsen. Det finns dock några undantag, 
där respondenterna upplever konflikterna som psykiskt påfrestande, även om 
stämningen oftast upplevs vara god eller ha blivit bättre på senare tid.   

Konflikter reds inte ut på ett bra sätt… folk retar sig på varandra och istället för att säga 
det direkt läggs locket på.  

Ibland ses konflikter även ur ett positivt perspektiv, då krocken mellan olika 
personligheter kan liknas vid en kulturkrock och upplevas rolig och utvecklande. 

Att delta i teambuilding-aktiviteter eller göra något tillsammans på fritiden, tas 
upp som förslag på hur kökspersonalen skulle kunna få en större gemenskap 
samt få tid och möjlighet att prata om annat än matlagning med varandra. 

4.2 Kontakt med de intagna 
Detta tema berör främst de intervjupersoner som arbetar i kök med 
handräckningstjänst där kökspersonalen har nära kontakt med de intagna, vilket 
är en stor majoritet av de intervjuade. Temat är indelat i tre kategorier, där den 
första behandlar de positiva aspekterna av kontakten med de intagna, medan de 
två efterföljande kategorierna tar upp de negativa aspekterna såsom att kunna 
sätta gränser mot de intagna samt risken för våld och hot på arbetet. 

4.2.1 De intagna berikar arbetet 
Av intervjuresultatet att döma tycks kökspersonalen uppleva den sociala 
kontakten med de intagna som det mest positiva i sin arbetsmiljö. Majoriteten av 
respondenterna i kök med handräckningstjänst nämnde nämligen denna aspekt 
som övervägande positiv. Ingen uttalade sig negativt om de intagnas närvaro i 
köken, även om det förekom lite mer ”sparsamt” positiva uttalanden. 
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Ja, jag tycker, det som är positivt… även om man utövar sitt yrke så jobbar man ändå 
med människor. Man står ju inte liksom bara och lagar mat. Man har ju även med de 
intagna att göra. Så själva jobbet är jätteroligt, för det mesta…. Om man har varit 
hemma och varit borta eller sjukskriven så börjar man nästan sakna de intagna.  

Känslan av meningsfullhet betonas också vara en stor glädje i arbetet, vad gäller 
mötena med de intagna. Bland annat nämns glädjen i att ibland få uppleva att 
intagna, som man har arbetat med, har klarat sig ur sina kriminella problem. 

Det är främst den sociala kontakten med intagna som lyfts upp som en positiv 
faktor. Flera berör dock att hjälpen de intagna bistår med i köket upplevs 
värdefull, särskilt positivt tycks det vara att de intagna tar hand om disken. Detta 
förstärks av att en respondent som inte har tillgång till handräckningstjänst 
nämner just disken som den mest negativa aspekten av dennes arbetssituation. 
De intagna kan även hjälpa till med att bära tunga livsmedel, vilket ses positivt. 

Man kan ju få [de intagna] att lyfta och bära det mesta, om man vill. Och just att man 
inte behöver diska! Det är helt underbart alltså!  

Om det av någon anledning är oplanerad personalbrist i köket och situationen är 
extra tidspressad, så upplevs de intagnas hjälp i köket extra värdefull. 

4.2.2 Att kunna sätta gränser 
Majoriteten av de intervjuade som arbetar i kök med handräckningstjänst 
betonar vikten av att kunna sätta gränser gentemot de intagna. Detta gäller både 
de intagna som arbetar i köket och de som äter i matsalen. De intagna upplevs ha 
många önskemål och krav vad gäller maten och annat och de kan upplevas 
tjatiga och manipulativa då de försöker få sin vilja fram. De intagna som inte 
upplevs mentalt friska tycks uppfattas extra krävande. Dessa upprepade 
önskemål och krav upplevs tröttande och energikrävande och respondenterna 
upplever att de måste vara mentalt starka för att orka stå emot. Kraven på 
köksföreståndarna tycks vara extra stora, då dessa har större makt att besluta om 
maten.   

Man får ha ett väldigt starkt psyke för att de [intagna] är väldigt.. de försöker övertala 
en till både det ena och det andra, va. Manipulera en… ”Du kan väl köpa cigaretter till 
mig när du är ute?”… Och sen när man serverar då.. ”Jag kan väl få mer?  

Flera respondenter tar upp vikten av att kökspersonalen måste vara enig och 
konsekvent då de sätter gränser gentemot de intagna. Flera liknar 
gränssättningen med barnuppfostran, där båda föräldrarna måste vara överens. 

Alltså det är otroligt manipulativa människor. En del, inte alla ska jag inte säga, men 
många är ju det. Och det kräver ju att man får vara konsekvent, och börjar man öppna 
och glänta på en dörr då, då är det jättesvårt att stänga den igen.   
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Alla intagna tycker inte att arbetsuppgifterna i köket är enbart positiva, arbetet 
kan ibland upplevas tungt och tråkigt. För att kökspersonalen ska få den hjälp 
som behövs måste de då försöka motivera de intagna att arbeta, vilket ibland kan 
upplevas tröstlöst då de intagna inte alltid tycks vilja lyssna.  

4.2.3 Risk för hot och våld 
Kontakten med intagna, både med de som har handräckningstjänst och de som 
äter i matsalen, innebär också att kökspersonalen utsätts för en potentiellt högre 
risk vad gäller hot och våld i arbetet. De intagna som arbetar i köket har tillgång 
till bland annat knivar och det gäller att ha detta i beräkningen, speciellt då det 
gäller intagna med psykiska problem .  

Man måste ju hela tiden vara på sin vakt för att vi har knivar.. och det finns tillhyggen 
och ta till och.. Detta är ju nästan den farligaste arbetsplatsen.    

I början så kunde man ju få såna små hot eller underbyggda hot eller vad man kallar det. 
Vad sa de.. ”Vi ses när vi kommer ut” eller nåt sånt där.  

Trots denna tänkbara risk för fysiskt våld och mentalt obehagliga situationer så 
uppger samtliga intervjuade att de upplever att de känner sig trygga på sin 
arbetsplats och att de inte är rädda för de intagna. Detta förklaras bland annat 
med att de intagna som vistas i köket har fått särskilt förtroende för detta och att 
de intagna är mindre farliga på fängelset än utanför, där de kan vara 
drogpåverkade och mer anonyma. På anstalten vet man var de är och har med 
risken i beräkningen. De hot och incidenter som har inträffat har oftast inte 
heller upplevts så allvarliga eller ofta förekommande av respondenterna. Detta 
trots att det förekommit mordhot i något fall. 

Jag säger alltid det att man kan aldrig vara säkrare än på ett fängelse. Det händer massor 
med saker där ute i stället, när de är påverkade.  

Jag har aldrig känt mig hotad eller så. Men det klart, visst, några gånger så har det väl 
hettat till lite grann… Det har aldrig varit något så allvarligt hot.  

Befintliga säkerhetssystem med larm och vakter upplevs öka känslan av 
trygghet, liksom uppbackning från kollegerna om det behövs. Tilliten till att det 
inte kommer att hända något tas upp som en bidragande faktor. I de fall det finns 
möjlighet att diskutera saker som hänt, så upplevs detta mycket positivt. Några 
av de intervjuade hänvisar till att de upplever de intagna som arbetskamrater och 
således inte ser dem som hotfulla. I något fall ses de även som ett extra försvar.   

Man får ju lita på att det inte händer något. Vi har ju våra larm här, men det har jag 
aldrig behövt använda. Nä, tvärtom tror jag alltså. Om någon skulle ge sig på mig, säg 
någon som inte jobbar i köket, så skulle [handräcknings-]killarna försvara mig.  
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4.3 Arbetsbelastning och stress 
Detta tema är indelat i två underkategorier, varav den förstnämna belyser den 
mer psykiska arbetsbelastningen medan den andra tar upp den mer fysiska. 

4.3.1 Stress och mycket att göra 
Majoriteten av de intervjuade tar upp stress och tidsbrist som en negativ faktor 
gällande arbetssituationen. De upplever att det är mycket som ska hinnas med på 
en dag och att tidsschemat är pressat. Maten måste vara klar och serveras på 
vissa tider oavsett vad som händer i köket. Då personalorganisationen anses 
slimmad upplevs situationen förvärras av att det dessutom anses svårt att kunna 
ta in vikarier vid behov, såsom vid sjukdom och vid planering av semester. Att 
inte hinna med allt som förväntas av en kan leda till känslor av otillräcklighet.  

Det är mycket stress också... Man tycker inte man räcker till alltid.  

Vi jobbar emot klockan hela tiden.  

Köksföreståndarna upplever att de har höga förväntningar på sig att kunna svara 
snabbt på olika frågor, liksom att det som har varit inplanerat att göras under 
dagen, på grund av akuta händelser, måste prioriteras om. Dessa omständigheter 
upplevs också leda till stress och känslor av otillräcklighet. 

Alltså, man kan ha tusen saker man ska göra när man kommer hit, men så prioriteras det 
totalt om när man är här, för att det är så mycket annat.  

Då kökspersonalen har fullmatat schema och svårt att få in vikarier så kan det 
upplevas problematiskt att få tid över till andra aktiviteter som de anser viktiga. 
På en anstalt där gruppsamtal med psykolog erbjuds måste kökspersonalen ta av 
sin egen rast för att kunna utnyttja detta, vilket upplevs stressigt. Aktiviteter för 
personalen i köket, som exempelvis skulle kunna förbättra sammanhållningen 
inom personalgruppen, har inte kunnat genomföras med hänvisning till att de 
intagna blir utan mat om inte kökspersonalen är på plats. Om kockarna vill hitta 
på egna förslag på maträtter, så får de ta av sin fritid till detta. Respondenterna 
upplever att det behövs tidsbuffertar i schemat för att de ska kunna hinna med 
oförutsedda saker som kan hända med de intagna med handräckningstjänst. De 
intagna upplevs behöva kökspersonal som har tid att handleda dem och hjälpa 
dem på olika sätt. 

Man måste ju ha tid för dem också… ja det kan ju hända nåt mellan dem eller så. Det 
får ju inte vara för, för pressat tidsschemat när man jobbar på en anstalt.  

Några intervjupersoner tar upp att de upplever det svårt och tidsödande med 
egenkontroll. Egenkontrollen grundar sig på Livsmedelsverkets krav, som syftar 
till att undvika att livsmedel med dålig kvalitet framställs. Enligt dessa krav ska 
livsmedelsföretag införa rutiner vad gäller utbildning, personalhygien, vatten, 
skadedjursbekämpning, rengöring, temperatur, mottagning och avfall samt 
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utformning och underhåll av lokaler och utrustning (Livsmedelsverket, 2007). 
Respondenterna berättar att de bland annats måste mäta och dokumentera 
temperaturen på kylar, frysar, temperaturen på mat och matvaror som kommer, 
hur snabbt nedkylning går samt skriva innehållsförteckningar till maten som 
skickas till andra ställen. De måste även dokumentera städning. Alla dessa 
rutiner upplevs medverka till tidsbristen och upplevelsen av stress. 

Det som är svårt det är ju de här reglerna för egenkontroll och sånt, det är ju jättesvårt. 
Att allt ska dokumenteras, vad man städar och vad man.. man ska mäta mat. Och sånt är 
ju ganska jobbigt, det tar väldigt mycket tid. Och nu är de ju i Hälsovårdsnämnden 
jättehårda med alla såna. Det är ju bra, men det är mycket merarbete.  

Trots upplevelsen av stress och hög arbetsbelastning i arbetet, tas ändå åsikten 
upp att det är bättre än på krogen, där de skulle ha lidit mer av stressen. En 
annan positiv aspekt som lyfts fram är att dagarna upplevs gå väldigt snabbt. De 
av de intervjuade  som har en möjlighet att vila en stund efter lunchrusningen 
tycks inte uppfatta stressen lika negativt som andra respondenter. 

4.3.2 Hög fysisk arbetsbelastning 
Många respondenter upplever just tunga lyft som den mest negativa aspekten av 
sin arbetssituation. Då de intervjuade bland annat lyfter, blandar och vispar 
mycket stora mängder livsmedel i köken, upplever flera att det är ett slitsamt 
arbete, eftersom belastningen på kroppen är stor. Respondenterna nämner att 
kökspersonal som har arbetat länge lider av förslitningsskador i axlar, rygg och 
knän och uttrycker oro över att själva bli förslitna. Det tycks inte finnas någon 
speciell utrustning för att lyfta matvarorna i köken, även om det nämns att en 
ergonom har varit och anpassat en del. Det framgår dock att det går att göra mer 
för att underlätta för kökspersonalen, såsom höj- och sänkbara bänkar. Liftar tas 
också upp som en möjlig lösning på problemet, men de som talade om detta var 
skeptiska till att det skulle kunna gå att förverkliga, bland annat beroende på 
platsbrist. På en anstalt där Kriminalvården inte bekostar ergonomiska skor 
önskades detta för att minska på förslitningsskador. 

Jag vet inte vad de räknade ut att vi lyfter.. ett halvt ton, typ, potatis på några dagar…  
Då har vi ju tio sju-kilossäckar potatis som först ska ut från köket och grönsaksrummet 
och läggas upp i kantiner och sen ska de in i ugnen, sen ska de ut från ugnen igen, sen 
ska de in i våra värmevagnar.  

En annan faktor som upplevs påverka välbefinnandet och den fysiska 
arbetsbelastningen negativt är värmen från spisarna och ugnarna, vilket förvärras 
av det faktum att det inte är tillåtet att ha öppna fönster på slutna anstalter och att 
fläktarna inte alltid fungerar optimalt.  
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4.4 Information, delaktighet och stöd 
De kategorier som innefattas i detta tema är information och delaktighet samt 
behovet av stöd. 

4.4.1 Information och delaktighet 
Information och delaktighet lyfts av intervjupersonerna fram som mycket 
viktiga i deras upplevelse av sin arbetssituation. Flera respondenter tog upp det 
faktum att det är viktigt att de får information om vad som händer på anstalten, 
för att de ska känna sig delaktiga. Flera tar upp att de på senare tid får mer 
information, vilket upplevs positivt. Arbetsplatsmöten, eller så kallade APT-
möten, tas upp som en viktig informationskälla.  

APT har vi kanske haft en gång i halvåret kanske, med information om vad som händer 
på bygget. Det har ju varit otroligt dåligt med information. Och det har ju gjort att vi 
som grupp då som inte heller träffar personal på samma sätt, vi får ju ingen information 
alls. Och det har ju känts väldigt isolerat. Och nu får vi ju information varannan vecka, 
så det är ju en jätteskillnad. Och det gör ju också så klart att man känner sig delaktig på 
ett annat sätt.  

Ibland upplevs dock informationsflödet vara väldigt stort, vilket också upplevs 
negativt. Respondenterna kan uppleva det som om de blir matade med en massa 
information via mail, som det kan vara svårt att hinna med att läsa och ta till sig. 
Personalen upplever således både för mycket och för lite information som ett 
problem i deras arbetssituation. Som köksföreståndare kan det även upplevas 
svårt att hinna med att informera alla om det man har fått reda på under dagen.  

Man får mycket information och sen så ska det ut och ibland så glömmer man bort det 
och ibland så kommer det på rätt plats. Så det kan jag uppleva, alltså härdsmälta i 
hjärnan ibland så där. Det är mycket information på en dag som går in och ut.  

Flera av de intervjuade påtalar att de vill ha mer information, som de upplever 
skulle vara bra att ha avseende kontakten med de intagna. Dels information från 
möten mellan köksföreståndaren och intagna gällande de intagnas åsikter om 
maten och andra köksrelaterade frågor och dels information från vårdarna om de 
intagna. Intervjupersonerna vill till exempel veta ifall någon intagen har fått ett 
negativt beslut under dagen, för att då kunna bemöta denne på ett bra sätt och 
även för att bättre kunna förstå varför denne eventuellt får ett utbrott i matsalen. 

Vi borde egentligen ha mer information om vad som händer på dagen med den 
intagne… När de får negativa beslut, kan de inte gå till sin kontaktman och säga ”du är 
dum i huvudet”…. Men nånstans måste de släppa luft…. Då går det ut över oss.   

I vissa fall upplevs det viktigt med information om de intagna som har 
handräckningstjänst av rent säkerhetsmässiga skäl. Den intagne kanske inte är 
lämplig att ha tillgång till kniv exempelvis. Det har skett ett fåtal incidenter där 
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intagna, som mått psykiskt dåligt, börjat slåss med andra intagna, vilket upplevts 
mycket obehagligt av respondenterna. De oroade sig för vad som kunde ha hänt. 

Vi hade inte fått reda på någonting om den mannen som då ville ta sitt liv gång på gång. 
Det fick vi reda på efteråt, jag menar han var ju absolut inte lämpad att vara här uppe.  

Enligt information från en av våra kontaktpersoner så förhåller det sig så att 
eftersom personalresurserna i köket beräknas på att de intagna hjälper till, så 
måste köken ibland ta emot intagna som inte passar för denna bemanning. Vi vet 
dock inte om detta avser fall där man vet att de intagna mår psykiskt dåligt. 

Några av de intervjuade tar upp det faktum att de upplever det frustrerande att 
köket ofta får viktig information så sent. Det kan exempelvis vara vårdare som 
hämtar intagna med handräckningstjänst utan att informera i förväg. Bristen på 
information gör att kökspersonalen hamnar i extra tidspress och känner att de 
inte får förståelse för sin verksamhet från den övriga organisationen. Detta kan 
leda till konflikter. 

Fem sekunder innan idag så fick jag en himla massa information om vad som ska hända 
här till påsk… Nu helt plötsligt ska jag lösa en himla massa problem hit och dit och 
diskutera med alla människor hur vi gör och vad vi ska göra och så där…. De tror bara 
det är så.. ”Jamen, det kan du väl lösa?” ”Javisst, visst, vi [i köket] kan lösa allting, bara 
man har tid!”. Och den information som de kommer med helt plötsligt, det hade de vetat 
länge.  

..och då kan de bara komma och plocka [den intagne med handräckningstjänst] härifrån 
och vi vet ingenting!... Det är ju en produktion, det måste ju funka härinne!  

På en anstalt uttrycks det oro över att inte veta vad som ska hända med ens tjänst 
grund av en framtida omorganisation. I detta fall önskas mer information för att 
kunna planera inför framtiden och för att undvika rykten och ovisshet. 

När det gäller delaktighet så är det lite olika hur den upplevs på de olika 
anstalterna. De flesta kockar, men inte alla, tar upp att de känner sig delaktiga 
när det gäller matlagning och beslut inom gruppen och att det upplevs positivt. 

På några anstalter upplever respondenter att det är köksföreståndaren som 
beslutar det mesta. I vissa fall uttrycks en önskan att köksföreståndaren skulle 
rådfråga kökspersonalen mer, då det upplevs vara dessa som får leva med 
konsekvenserna av besluten.  På andra anstalter upplever kockarna det mycket 
positivt att köksföreståndaren delegerar beslut och ger möjligheter att påverka 
arbetssituationen, såsom att lägga scheman och ge förslag på matsedlar. Några 
respondenter tar upp just handlingsfrihet som en positiv aspekt. 

Jag trivs väldigt bra på detta stället, för att vara ett kök, ett fängelse egentligen. För det 
är väldigt fritt samtidigt, för man får ju mer eller mindre egna händer att göra det man 
själv vill laga. Som i specialen, där har man ju helt fria händer att göra det man vill laga.  
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En positiv aspekt av att inte vara så delaktig i alla beslut, som togs upp av någon 
var det faktum att det ibland även är skönt att bara kunna fokusera på arbetet.   

Friheten och variationen i att själv kunna bestämma ingredienser i maten 
upplevs mycket positivt överlag av de intervjuade. Att denna möjlighet att 
påverka det dagliga arbetet leder till arbetstillfredsställelse belyser även en 
köksföreståndare. 

De får göra sin korvstroganoff på sitt sätt. Jag lägger mig inte i om det är, liksom, vilka 
proportioner i sån stor utsträckning som det antagligen har varit innan. Och då känner 
de sig fria och liksom mer tillfreds med sitt jobb. Så har jag upplevt det.  

Flera respondenter tar dock upp att det finns ekonomiska begränsningar vad 
gäller matlagningen och vilka rätter som de tillåts laga. Något som tas upp vid 
flera tillfällen är att kockarna finner glädje och motivation i att laga mat från 
grunden och att de i flera fall är tacksamma för att de får möjlighet till detta även 
om det kunde vara i ännu högre grad. Det upplevs även vara motiverande att 
veta att maten innehåller bra råvaror och inte innehåller så många kemiska 
tillsatser. Halvfabrikat kan dock ibland upplevas positivt på grund av tidsskäl.  

Alltså, [köksföreståndaren] har ju ändå ett ekonomiskt [ansvar], [dennes] ekonomi ska 
gå ihop, va. Så det går inte att sväva ut i alla, en massa härliga, goda maträtter, det är 
bara att acceptera det. För då jobbar man på fel ställe.  

4.4.2 Behov av stöd 
Upplevelsen av att sakna en ansvarig chef som har tid för köksavdelningen, 
tycks vara stark bland våra respondenter. Ett problem som samtliga lyfter fram 
är det faktum att kvinsparna, det vill säga de ansvariga cheferna, byts väldigt 
ofta inom Kriminalvården. Utifrån intervjuresultatet tycks det vara vanligt att 
kvinsparna byter tjänst efter mindre tid än ett år. Denna höga omsättning på 
chefer upplever kökspersonalen som starkt negativt då de inte upplever någon 
kontinuitet och inte hinner lära känna den nye kvinspen, eller vice versa, förrän 
det är dags för en ny. De upplever generellt att de inte får det chefsstöd de 
behöver och att cheferna inte hinner lyssna på dem eller besöka dem. Istället 
känner de sig överlag missmodiga när det gäller chefssituationen.  

Det är femte chefen vi har nu på två år…. Det är inte riktigt lämpligt att ha så många 
chefer, tycker inte jag. Det är ingen kontinuitet i det.  

Det nämns att respondenterna inte har kunnat ta upp allvarliga händelser som de 
skulle vilja diskutera med sin chef, just på grund av att det vid den tiden 
förelegat ett chefsbyte. Det har även talats om att det inte tas tag i långvariga 
problem vad gäller köken, såsom exempelvis olösta konflikter, då cheferna helt 
enkelt inte hinner sätta sig in i detta innan de slutar. 
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[Köksföreståndaren] ser det och vill diskutera det, men det stannar hos kvinspen, för de 
byts hela tiden. Det är svårt när det kommer nya hela tiden. Vi har haft 3-4 kvinspar på 
2,5 år…. Jag blir trött och irriterad för att de inte tar tag i problemen.  

De flesta av de intervjuade visar stor förståelse för att kvinsparna inte hinner 
med köket, utan måste prioritera andra områden i och med att de upplevs ha 
alldeles för mycket att göra. Det talas om att det är mycket stort fokus på 
säkerhet, som anses viktigare, vilket upplevs vara direktiv som kommer ända 
uppifrån generaldirektören, GD, och att ledningen överlag lägger för mycket 
arbetsuppgifter på kvinsparna. Detta resulterar i att kvinsparna inte riktigt hinner 
med att engagera sig i köket, förutom vad gäller att följa upp att den ekonomiska 
budgeten hålls.  

[Kvinsparna] har för mycket att göra, ledningen lägger på dem för mycket.  

En annan aspekt av bristen på stöd från chefer, är att kvinsparna generellt inte 
upplevs ha någon kunskap om köket och kökspersonalens arbetssituation, vilket 
kan upplevas frustrerande. Det uttrycks bland annat behov av att ha en chef som 
har tillräcklig kunskap för att kunna skriva arbetsbeskrivningar, så att 
respondenten vet vad som förväntas av denne. Det nämns även att det skulle 
vara positivt att ha en chef som kunde driva ergonomiska frågor och frågor 
gentemot regionen. Även politiker uppfattas ha för lite kunskap angående de 
beslut de tar som påverkar Kriminalvården. Ett större intresse att sätta sig in i 
frågorna efterfrågas. 

Problemet är ju det att vi har en chef över oss som inte har, och det har vi nog aldrig 
haft, och vi har haft fyra ändå, som inte har kompetens eller som inte är 
storköksutbildad, som inte vet vad det handlar om.  

Flera av de intervjuade nämner att de skulle vilja ha stöd i form av utbildning. 
Detta gäller både utbildning som skulle vara till hjälp vid kontakten med de 
intagna och utbildning i övrigt, såsom ekonomisk, för att kunna göra ett bättre 
jobb. Prioriteten på utbildning av kökspersonal upplevs dock inte vara så hög 
som dessa respondenter skulle önska. Att kunna bemöta de intagna på ett bra sätt 
upplevs vara viktigt i kök med handräckningstjänst, då de arbetar med intagna 
större delen av dagen. Därför påtalas att någon typ av vårdarutbildning skulle 
behövas även för kökspersonal. 

Problemet är att vi har ju ingen, vi får ju ingen vårdarutbildning alls här... Ja vi får ju, vi 
fick ju sådan introduktionsutbildning…. men alltså ingen…ingen vårdarutbildning. Men 
det tycker jag man skulle behöva i och för sig, för vi är ändå med de intagna hela dagen 
i köket…. Men det är inte prioriterat, säger de. Men det borde vara prioriterat.  

Som köksföreståndare kan det kännas viktigt att uppleva stöd, både från chefer 
och från personal, då denne ibland måste ta tuffa beslut gällande de intagna.  

Ibland måste man sätta ner foten, och då ska man ju veta att man är uppbackad, annars 
orkar man nog inte.   
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Detta är dock inte alltid fallet, delvis på grund av tidsbrist från chefer. Det 
påtalas att köksföreståndare ibland ringer till huvudkontoret för att få stöd. 
Köksföreståndarna kan även känna sig sitta i kläm mellan sina chefer och den 
underställda personalen. 

Men man sitter i kläm många gånger, för man har folk på båda sidor, så man känner att 
ibland blir man lite mosad och det är inte bra.  

Trots den upplevda bristen på chefsstöd så betonar de flesta av respondenterna 
att de är nöjda med den kvinsp de har för tillfället, men att de skulle vilja att 
denne hade mer tid för dem och kunde stötta dem i olika frågor.  

Ett fåtal intervjupersoner upplever dock att kvinspen på deras anstalt engagerar 
sig förhållandevis mycket i köket, vilket de upplever mycket positivt. Det lyfts 
fram att kvinspen varje vecka besöker köket och pratar med personalen. Dessa 
respondenter uppger att de känner sig sedda av sin chef och denna känsla har 
förstärkts av en löneförhöjning.  

4.5 Feedback 
Kommande avsnitt är indelat i tre olika kategorier. De behandlar feedback 
gällande arbetet, mer personlig feedback och vilken betydelse feedback har. 

4.5.1 Feedback gällande utfört arbete  
Denna kategori inleds med en redogörelse för feedback från de intagna. Därefter 
behandlas feedback mellan medarbetare, vilket i praktiken handlar om feedback 
mellan kockarna. Vidare behandlas feedback mellan köksföreståndare och 
kockar, för att följas av feedback från kvinspar/ansvariga chefer, samt slutligen 
feedback från samhället.  

När det gäller feedback tycks det vara så att kökspersonalen upplever att de som 
ger mest feedback på utfört arbete, det vill säga matlagningen, i första hand är de 
intagna. Detta gäller både då de intagna träffar kökspersonalen i matsalen vid 
måltiden och då de äter på sina avdelningar och ger feedback via vårdarna. 

Matlagningsmässigt så får man ju höra det direkt när man står där och portionerar. Om 
det är bra eller dåligt, det får man ju från killarna direkt.  

Många gånger är feedbacken från de intagna positiv, de tackar för maten och 
uppträder artigt. Flera respondenter upplever att de intagna tycker att maten på 
deras anstalt är bättre än på andra anstalter. Positiv feedback är dock inte alltid 
något personalen förväntar sig, och i vissa fall kan den leda till förvåning.  

Vid julbordet häromsistens så var det nån [intagen] som reste sig upp och höll ett litet 
tal faktiskt och var väldigt tacksam för att vi hade gjort så fint, så han gav oss en 
applåd….  Och då, då blir man ju förvånad mer, för man förväntar sig inte riktigt det.  
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Det tycks dock som att det är negativ feedback från de intagna som är mest 
vanligt förekommande. Ibland upplevs åsikterna berättigade, men allra oftast 
upplever kökspersonalen att kritiken är obefogad och följaktligen inte går att tas 
på allvar. Antingen för att det helt enkelt är omöjligt att tillfredsställa samtliga 
intagnas smaklökar vid varje måltid, eller för att övrig personal och 
kökspersonalen själva tycker att maten är god. Den vanligast förekommande 
förklaringen, bland respondenterna, till varför de intagna klagar på maten är att 
de intagna egentligen inte är missnöjda med maten utan att de avreagerar sig på 
andra omständigheter såsom negativa beslut eller tristess.  

Och så står de [intagna] i luckan och ”det här skulle jag inte ens ge min hund”. Då kan 
man i och för sig svara ”du har ingen hund, lägg av”. Men han måste bli av med det, va. 
Han triggas av massa avslag och kan ingenting [göra] och måste släppa luft, det måste 
han göra. Då går det ut över oss. [KF10] 

Respondenterna upplever att kritiken oftast beror på att de intagna mår psykiskt 
dåligt och behöver avreagera sig på något ”neutralt”. En allmän uppfattning 
tycks vara att maten går det alltid att klaga på, hur bra den än är. Ibland upplevs 
någon enskild intagen ha starkt negativt inflytande och styra de övrigas åsikter. 

Negativ feedback från intagna upplevs ibland även bero på att de intagna i sin 
tur saknar feedback och delaktighet. Flera köksföreståndare har därför möten 
med de intagna så att de ska kunna ge sina åsikter angående maten. Det faktum 
att någon lyssnar upplevs ha påverkat de intagnas feedback positivt. Vidare 
konstaterar de intervjuade att de måste servera viss mat, trots att de vet att de 
kommer att få mycket negativ kritik av de intagna. Det upplevs dock nödvändigt 
för att klara de ekonomiska kraven. 

Får de vegetariskt, som de kommer få ikväll allihop så tycker de ju inte riktigt att det är 
mat. Men vi måste ändå ha vegetariskt vissa kvällar, alltså det går ju inte annars rent 
[ekonomiskt], vi får ju inte ihop det.  

När det gäller den feedback kökspersonalen får från sina medarbetare, avseende 
utfört arbete, så tycks resultatet tyda på att det generellt sett inte är lika vanligt 
förekommande. Flera respondenter medger att de själva inte är så bra på att ge 
feedback och att de således inte förväntar sig det av andra. Några tar upp att de 
kan läsa av sina medarbetares åsikter på miner och kroppsspråk, även om de inte 
får muntlig feedback. Flera intervjupersoner tar upp att det är svårt att ge negativ 
feedback samtidigt som flera belyser vikten av att säga till en person direkt om 
man blir irriterad på något denne gör. Detta dels för att undvika konflikter och 
bakomryggen-prat samtidigt som det är viktigt för att undvika en överreaktion 
vid ett senare tillfälle. Någon betonar att huruvida denne ger negativ feedback 
beror på tidigare erfarenhet av hur väl medarbetaren mottar denna. Vissa 
personer upplevs inte tåla kritik så väl, medan det är lättare att säga till andra.  

Vissa säger man till direkt, andra säger man inte till.. Det beror på hur personen är. 
Vissa tål inte kritik så bra, men vissa kan man gapa på och då gapar de på mig.  

36 

 



 

Flertalet respondenter, både kockar och köksföreståndare, påtalar att de önskade 
att de överlag fick mer feedback, speciellt konstruktiv kritik. 

Ibland.. [får jag feedback av mina medarbetare]….mest positiv. De vågar inte säga 
negativa saker, de är rädda att jag ska bli ledsen eller arg. Det tycker jag är synd för jag 
vill att de ska våga säga ”pröva det här istället, det är mycket bättre”.  

När det gäller feedback från chefer så tycks majoriteten av de kockar vi 
intervjuat uppleva att de inte får så mycket feedback från sin köksföreståndare, 
speciellt inte positiv sådan. Köksföreståndarna tycks vara medvetna om att 
kockarna upplever situationen på detta sätt. Det upplevs dock vara lättare att ge 
negativ feedback då det märks mer om något inte fungerar och då de upplever 
ett ansvar för att påtala detta. Frånvaron av feedback kan även bero på tidsbrist.  

Man får nog mer negativt än positivt utav [köksföreståndaren], om man säger så.  

Sen skulle jag vilja uppleva själv att jag var bättre på att vara positiv i mitt gensvar då, 
men det handlar ju också tycker jag om att det tyvärr är lättare att se det som inte 
fungerar än det som fungerar. Men jag tycker att vi alla gör ett bra jobb här.  

Några köksföreståndare påtalar även det upplevda dilemmat att mottagaren inte 
alltid lägger märke till positiv feedback på samma sätt som till negativ feedback, 
eller att denne tolkar ett neutralt budskap, som att påminna de intagna att städa 
efter sig, som negativt fast det inte var tänkt som kritik. Köksföreståndaren kan 
även tycka sig ge feedback, fast kockarna inte uppfattar det så, enligt utsago. 

Några kockar skiljer sig markant från övriga i fråga om upplevelsen av att få 
feedback från chefer. De upplever att deras köksföreståndare ger dem mycket 
positiv feedback överlag och även att denne säger till om något är mindre bra. 

Jag får mest feedback ifrån [min köksföreståndare]. Han är bra på att ge positivt beröm. 
Han är inte tyst om han är missnöjd heller. Det är bra så.  

Vad gäller de intervjuade köksföreståndarna så saknar de överlag muntlig 
feedback ifrån kockarna. Någon avläser kockarnas ansiktsminer om något inte är 
bra och någon annan räknar med att om det är tyst beror det på att allt är bra. 

Både kockar och köksföreståndare önskar sammanfattningsvis mer feedback av 
varandra om arbetet de utför. Även om synpunkten också framförs att man själv 
måste veta med sig om man gör ett bra jobb eller inte, att man inte ska behöva 
söka bekräftelse som belöning för sitt arbete. Skulle man gå för mycket på vad 
andra säger så skulle man inte orka i längden, enligt denna åsikt. 

När det gäller feedback från kvinsparna, det vill säga de ansvariga cheferna för 
köket, så upplevs den generellt bristfällig av respondenterna. Utvecklings- och 
lönesamtal, som är tillfällen för kökspersonalen att få feedback av kvinspen om 
hur de har utfört sitt arbete, upplevs inte heller fungera optimalt av de 
intervjuade som tagit upp detta ämne. Det ifrågasätts vidare att kvinspen, som 
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ofta inte känner till köksverksamheten något närmare, ska hålla i de individuella 
lönesamtalen.  

Vi ska ju ha så kallade samtal med chefer och grejer, men det är väl lite si och så med 
det… Och då ska man ju egentligen få information om hur man sköter sig och så, men 
det är väl lite svagt kanske, just för tillfället. Vi har haft många kvinspar här som varit 
mer eller mindre bra.  

Flera köksföreståndare nämner att kvinsparna mest fokuserar på ekonomin vad 
gäller köket. Om ekonomin är bra och budgeten hålls så får de positiv feedback 
angående detta. I något fall då kvinspen uttalar positiva omdömen om utfört 
arbete så upplever köksföreståndaren detta ändå irrelevant, då kvinspen inte 
upplevs veta vad köksföreståndaren gör. Feedbacken känns då meningslös. 
Majoriteten av kockarna upplever inte att de får någon feedback alls av 
kvinsparna, med undantag för de få som upplever att kvinspen regelbundet 
besöker köket och samtalar med dem. 

Debatten om mat och bespisningar i media, liksom kommentarer från människor 
som inte arbetar inom Kriminalvården, kan ses som att kökspersonalen även får 
feedback från samhället vad gäller sin yrkesroll. Respondenterna tycks uppleva 
att andra människor och media är av uppfattningen att de intagna får för bra mat 
i förhållande till skolbarn och äldre, vilket anses orättvist då de intagna har 
begått en kriminell handling. Flera intervjuade upplever att det är svårt att 
bemöta den här typen av negativ feedback och ifrågasättande, även om de själva 
oftast har en annan syn på det hela. Flera respondenter tar upp det faktum att 
portionskostnaden för exempelvis skolluncher inte går att jämföra med 
dygnskostnaden för maten till en intagen, vilket har gjorts. De påtalar att 
dygnskostnaden för en intagen ska räcka till både frukost, lunch, middag, 
mellanmål samt porslin. Det påpekas av flera att de intagna alltså inte får så 
mycket pengar i förhållande till skolbarn som det kan tyckas. Det påtalas även 
att det är samhällssystemet i stort som måste ändras, så att skolbarn och äldre får 
mer resurser till mat. En synpunkt som lyfts fram är att skolorna troligen skulle 
kunna utnyttja sina befintliga matpengar bättre ifall de bland annat frångick 
halvfabrikat i högre grad. Det hänvisas här till Bert Karlssons uppmärksammade 
tv-program om skolmat. Ett fåtal respondenter håller med om att det känns lite 
orättvist att de intagna får så pass bra mat i förhållande till barn och äldre, men 
att det inte beror på att de intagna får för bra mat, utan tvärtom.  

Det enda sättet som det påverkar mig är när folk säger ”De har så dålig mat i skolan och 
fångarna har så bra mat”… Men man måste se helheten. Pengarna ska räcka ett helt 
dygn för fångarna, så det går inte att jämföra med lunchkostnaden för skolor. Och jag 
tror att skolbespisningen kan laga bättre mat om de vill… Det ska inte vara så mycket 
halvfabrikat och centralkök. Jag tror på närheten vid tillagningen, som här. Lite mer 
resurser. Bert Karlsson har gjort mycket, med sina tv-program.  
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Ibland upplever respondenterna att media och samhället missunnar de intagna 
viss mat, som i ett fall då media blev upprörda över att de intagna fick lussekatt 
och glögg till Lucia. Flera av de intervjuade påtalar dock av de intagna är 
människor med samma människovärde som alla andra och att de inte ska straffas 
med dålig mat. De intagnas straff är att vara avskilda från samhället.   

4.5.2 Feedback gällande den egna personen 
Denna kategori behandlar inledningsvis feedback från medarbetare och chefer 
för att sedan följas av feedback från de intagna. 

Då det gäller kommentarer eller feedback från medarbetare och chefer gällande 
den egna personen så upplever majoriteten av de intervjuade att detta inte 
förekommer i någon större utsträckning på deras arbetsplatser. I de fall det anses 
förekomma så upplevs det vara i form av komplimanger för utseendet eller 
övervägande positiva beskrivningar på hur respondenten är som person, såsom 
att denne är glad och positiv. I de fall det har förekommit mer negativa 
beskrivningar av personen, såsom att denne är pratig och högljudd, så har detta 
ändå uppfattats vara befogat och det har inte lett till att någon tagit illa upp. 

Det är sällan det är personligt, det tycker jag inte.  

I låg grad förekommer det dock att respondenter ibland känner sig personligt 
kränkta på sitt arbete. Det kan vara på grund av att bemötandet från andra i 
personalen upplevs mer negativt mot den egna personen, eller att skämt om 
exempelvis specialuppdrag uppfattas kränkande. 

Det har mest med [specialuppdraget] att göra, då kan jag känna mig lite kränkt. Fast det 
är skämt känner jag mig träffad rätt i magen… Jag gör det ju för deras skull också, inte 
bara för min egen skull…  

I övrigt visar resultatet på att de intagna ganska ofta kan yttra mycket negativa 
kommentarer om kökspersonalen i samband med servering av maten. Inga 
respondenter tycks dock uppfatta detta som kränkande. På en direkt fråga om 
varför så svarade en intervjuad att den intagne egentligen inte är arg på denne 
personligen, utan bara avreagerar sig på denne, på grund av något annat. Detta är 
samma åsikt som fördes fram då de intagna upplevs ge obefogad kritik angående 
maten och den tycks delas av övriga respondenter. En ytterligare aspekt som 
framfördes var att de intagna inte alltid har samma verktyg att handskas med 
tillvaron, de kan lida av ADHD, blodsockersvackor och annat som kan påverka 
humöret och uppträdandet negativt. Då respondenten upplever att uppträdandet 
går att förklara så upplevs det inte kränkande. Detta hade det dock gjorts om det 
varit någon i personalen som hade sagt samma sak. Flera av de intervjuade 
påpekar dock att det gäller att visa att de inte tolererar att de intagna beter sig på 
det sättet genom att exempelvis skriva en rapport på dem. Nästa gång upplevs då 
bemötandet från den intagne vara mycket trevligare igen. 
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De kan väl gapa och skälla, tala om vad jävla kärringar och så…. Men alltså, det blir ju 
en vardag för en annan också. Men man accepterar det ju inte, utan då skriver man ju 
rapport och så kommer de på förhör och så… Så brukar det bli bättre efter det.  

 Det är nog mycket så också att det egentligen inte är emot mig, jag bara råkar stå i 
skottgluggen just då just nu.  

Några intervjupersoner uppger att de intagna även ger positiv feedback om deras 
person, både vad gäller egenskaper och utseende. Även om de intagna inte alltid 
uttalar positiv feedback rent ut, så kan deras positiva bemötande upplevas så.  

Men det är väl ofta de säger att, de intagna då, att de tycker att man är snäll och.. Det 
var en kille som ”Åh…du ska få blommor av mig när jag kommer ut”.   

De kanske inte säger det i ord men jag ser det i deras handlande, i deras bemötande.  

4.5.3 Feedbackens påverkan 
Feedback tycks generellt ha en stor betydelse för de intervjuade. Positiv 
feedback upplevs bland annat påverka dem på så sätt att de känner sig gladare, 
får bättre självförtroende och de flesta känner sig peppade att göra en bättre 
arbetsprestation. Synpunkten att positiv feedback visserligen påverkar humöret 
positivt, men inte arbetet, då detta alltid görs så bra som möjligt, framförs också. 

Det klart att får man bra kritik, så klart att man gör ett bättre jobb. Det är väl inget snack 
om saken.  

Det stärker ju alltid självförtroendet om man får positiv feedback.  

Flera respondenter tar upp betydelsen av att få feedback i allmänhet och 
konstruktiv kritik i synnerhet för att kunna utveckla sig och ändra på sig till det 
bättre. Vet man inte om problemet så kan man inte förbättra sig.  

Det spelar ingen roll vilken, men att man får någon feedback. Det är viktigt.  

Intervjupersonerna påpekar dock att det är stor skillnad på att få befogad kritik 
och att få obefogad sådan. Upplevelsen att feedbacken är obefogad tycks 
påverka dem så att de blir ledsna, nedstämda, frustrerade, provocerade och kan 
uppleva en känsla av att vilja ge upp.   

Ja, är den välgrundad eller liksom att man, att man märker att den är konstruktiv så är 
det jättejättebra, både positiv och negativ. Men är den väldigt onyanserad så blir jag 
frustrerad. Då vet jag inte riktigt hur jag ska bemöta den för det första. Och för det andra 
så, ja, nej då blir.. då känner man kanske att man vill ge upp lite.  

Det påpekas också att effekten av feedbacken beror på respondentens egna 
humör. Om denne känner sig nere redan innan, så tas inte kritik alltid emot på 
ett bra sätt.  Någon påtalar också att denne måste få tid att tänka efter, innan 
denne upplever att negativ kritik är befogad och av godo. Något som flera tar 
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upp är också att det är viktigt hur den negativa feedbacken framförs, med vilken 
samtalston. Detta tycks avgöra om kritiken uppfattas som konstruktiv eller inte.  

Det är frågan om hur man säger till att du har gjort fel…. På vilken nivå man lägger 
samtalstonen.. För tonen gör musiken.  

Det är inte bara feedback från intagna, medarbetare och chefer som har 
betydelse för de intervjuade. Även mediadebatten, som kan ses som feedback 
från samhället, uppges påverka dem i viss mån. En aspekt som upplevs positiv 
är att respondenterna i flera fall har fått större motivation att göra alla 
arbetsmoment rätt, att följa alla föreskrifter. Detta då media vid flera tillfällen 
tagit upp incidenter med kökspersonal, som inte varit positiva. Exempelvis var 
det ganska nyligen ett uppmärksammat fall där skolpersonal plockat upp och 
serverat spaghetti som trillat ut på golvet. Flera respondenter hänvisar till detta 
fall under intervjuerna. I ett fall där en halv gryta med kött gled ner på golvet så 
var just intervjupersonens första tanke att denne inte skulle göra samma sak som 
på den aktuella skolan, även fast konsekvensen var att maten inte räckte till.  

Man tänker kanske mer på att man gör rätt i alla lägen. Att man ska följa allting till 
punkt och pricka…. och det är ju motivation också. Att du inte ska göra fel… Får du ett 
bra slutresultat så är ju det ändå till trivsel…. Så ser ju jag det.  

Någon respondent tar i samband med mediarapporteringen upp att denne mycket 
väl förstår de situationer som kan uppstå, även om denne inte själv skulle handla 
likadant. 

Jag kan ju förstå när det kommer ut i tidningarna, det var någon som hade tappat maten 
på golvet.. och jag förstår.. Jag förstår inte att man kanske skickar iväg den, men jag 
förstår situationen som sådan, mycket.  

Några få intervjupersoner tar upp att mediadebatten om ekologisk mat kontra 
”traditionell” mat, liksom olika forskningsrapporter om vad som är nyttigt, har 
haft betydelse i viss mån. De vill att maten de lagar ska vara av god kvalitet. 

Samhällets åsikter och feedback gällande rättviseaspekter, såsom att intagna 
upplevs få bättre mat än skolbarn och äldre, påverkar också vissa respondenter. 
De kan uppleva ovisshet om vad som egentligen är rätt och fel när det gäller 
etiska, moraliska och ekonomiska frågor gällande maten. De känner sig osäkra 
på när de gör ett bra jobb, ur samhällsperspektiv.  

Det finns många frågor, det rätta, etiska, moraliska och ekonomiska, visst gör det det. 
Men jag har inga svar på dem, och jag vet inte hur det påverkar mig. Ibland känner jag 
att jag är alldeles för snäll och ibland har jag lust att bara servera soppa varje dag…. 
Man kan ju ifrågasätta, är det bra? Är det dåligt? Är det människovärdigt, är det inte 
det? I förhållande till det stora, just den stora samhällsbilden. Och jag har inga svar på 
det. Och gör jag i så fall ett bra jobb som är generös då i vissas tycke, eller gör jag ett 
dåligt jobb?  
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4.6 Kökets och matens betydelse 
I detta avsnitt redogörs för upplevelsen av köksavdelningens betydelse för de 
intagna, därefter för organisationen. Slutligen beskrivs upplevelsen av matens 
betydelse för de intagna. 

4.6.1 Kökets betydelse för de intagna 
Intervjupersonerna upplever att köksavdelningen och dess personal har en 
mycket stor betydelse för de intagna, av olika anledningar. Bland annat tror de 
att matstunden uppfattas som ett andningshål i den övriga vardagen och att det 
för den intagne kan kännas lite som att gå till en restaurang. Av den anledningen 
upplevs det viktigt för respondenterna att göra det trivsamt för de intagna.  

Maten har jättestor betydelse…. Så jag menar det ska ju vara så att, att komma till 
matsalen, det ska ju vara trevligt.  

De intagna med handräckningstjänst upplevs enligt respondenterna också i hög 
grad uppskatta kökspersonalen och deras bemötande mot dem. Köket tycks stå 
för det ”normala livet”. Det berättas om intagna, även svårt kriminellt belastade, 
som har tackat kökspersonalen för dess insatser i samband med att de har 
muckat. Någon respondent upplever sig ibland också ha en föräldraroll gentemot 
yngre intagna. De intagna tycks generellt, enligt de intervjuade, uppleva köket 
som lite av en fristad, där de kan känna sig som vanliga människor och inte som 
intagna. Dessa aspekter tycks också respondenterna se som starkt meningsfullt i 
sitt arbete. Många av de intervjuade upplever att deras humana sätt att bemöta 
den intagne, med respekt och omtanke, samt deras insats vad gäller att servera 
mat med god kvalitet, är ett värdefullt bidrag i vården av den intagne och de har 
förhoppningen att detta kan bidra till att den intagne klarar sig bättre i framtiden.  

 Alltså köket är ju som en liten, vad ska man säga, en liten ö i själva anstalten här. Vi är 
ju ett gäng utanför på något sätt…. Och det tror jag även att de, internerna, de intagna, 
tycker också. När de kommer in här så kopplar de bort det andra då en stund…. Man 
hör det väldigt ofta av de killarna som jobbar i köket att köket är så bra för där är vi.. vi 
behandlar dem som vem som helst.  

Flera respondenter tar också upp sin syn på de intagna vid intervjuerna. De 
betonar då att de intagna är helt vanliga människor som har haft oturen att 
hamna snett i livet. Detta kan bero på sociala omständigheter eller att samhället 
inte har stoppat deras kriminella beteende i tid.  

För mig är det ju så att alla människor har ju förmågan till ont och gott inom sig, och 
frågan är ju hur det sociala livet har format en och det kunde ju lika gärna varit jag som 
hade betett mig så i rätt situation. Eller i fel situation får man ju säga, helt klart. Och att 
människor har en förmåga, eller med rätt verktyg kan man ju faktiskt ändra, ändra 
inriktning på sitt liv om man tillåts göra det.  
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Någon respondent betonade att kökspersonalen inte alls delar rädslan, som vissa 
inom organisationen hyser, att de intagna ska förgifta eller sabotera maten. 
Synen på de intagna upplevs dock inte odelat positiv även om den aspekten 
dominerar mycket starkt. Någon nämner exempelvis att vissa intagna ser otäcka 
ut, vilket leder till att denne ibland funderar på vilka brott dessa utfört. 

4.6.2 Kökets betydelse för organisationen 
Det framgår mycket tydligt att majoriteten av respondenterna upplever att 
köksavdelningen inte riktigt räknas in i Kriminalvårdens verksamhet. De känner 
sig ofta utanför och bortglömda av den övriga organisationen. Några påtalar att 
de tror att detta är vanligt förekommande vad gäller kök i allmänhet. Någon 
upplever att kökspersonal, liksom städpersonal, generellt anses ha lägre status än 
andra yrkesgrupper. Intervjupersonerna upplever dock att köket har en viktig 
roll i organisationen och att de således borde anses ha en större betydelse än de 
upplever att de har. Någon berättar att köket inte har fått egna nycklar till 
personalens gemensamma personalrum, vilket har ökat känslan av att 
kökspersonalen är utanför. Säkerhetsfrågor och vårdare upplevs vara viktigast.  

Kökspersonalen blir alltid bortglömd. Det satsas på säkerhet och utbildning av vårdare 
men kökspersonalen bara finns där. Man känner sig utanför den stora organisationen.  

Säkerhet har ju varit nyckelordet för Kriminalvården nu i flera år. Alltså man har ju 
velat stärka, alltså så här med tanke på rymningsrisk och så…. och då är kanske inte 
köksfrågorna de viktigaste frågorna som man tar sig an…. det är ju inte så roligt när nån 
inte är intresserad av en som yrkesgrupp och ändå har dem som ansvar.   

I de fall där respondenterna upplever ett starkt stöd från sina chefer, så upplevs 
dock inte det faktum att köket är lite utanför som enbart negativt. Tvärtom. 
Köket upplevs vara viktigt för organisationen och de känner sig sedda.  

Köket är som en egen del, lite friare arbetsplats. Vi klarar oss själva… Det är positivt.   

När det gäller kökets betydelse för kriminalvårdarna på anstalten så belyser 
respondenterna det faktum att kökspersonalen arbetar för att göra matpausen så 
positiv som möjligt och måna lite extra om dem. Detta då de upplever att 
vårdarna har en tuff arbetsmiljö och att de behöver lite andrum på sin matrast. I 
något fall där vårdarna hämtar maten till de intagna, upplevs köket även vara en 
uppskattad mötesplats för de anställda. 

Detta är ju anderummet för de [anställda] som kommer upp på sin matrast, och vill 
komma ifrån. Och det är ju jätteviktigt tycker jag, att det ska vara trevligt runt.  

Även om respondenterna tycks ha stor förståelse för andras arbetssituation så 
upplevs ofta den övriga personalens förståelse för kökspersonalens situation som 
bristfällig. En negativ aspekt som flera av de intervjuade tar upp är att folk ofta 
förväntar sig att de i köket ska kunna ordna saker orimligt snabbt åt dem. 
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De som inte jobbar inom köket själv, de tror, det känns som att de tror ibland att i köket 
är det bara att göra så…. En del fattar inte att det kan ta tid att fixa vissa saker.  

4.6.3 Matens betydelse för de intagna 
Kökspersonalen upplever genomgående att maten är mycket viktig, för att inte 
säga det allra viktigaste, för de intagna. Detta dels på grund av att de intagna inte 
har så mycket annat att se fram emot på dagen och dels för att det upplevs vara 
det enda som de intagna själva kan försöka påverka i sin situation.  

För de här intagna betyder maten allt. Det är ju deras A och O.  

Även matens innehåll är viktiga för många intagna enligt respondenternas 
uppfattning. Dels är det många intagna som har speciella dieter, de nämner 
exempelvis att muslimer, som inte bör äta fläskkött, har en speciell meny som 
kallas ”minus fläsk”. Det finns även intagna som är veganer, vegetarianer och 
allergiska mot olika livsmedel. När det gäller just ordinarie meny kontra ”minus 
fläsk” så tar flera av de intervjuade upp att det är mycket viktigt att de menyerna 
upplevs rättvist jämförbara av de intagna, annars kan det leda till stora tumult 
när maten serveras. I vissa fall tycker respondenterna att de är för snälla, då de 
försöker tillmötesgå olika åsikter. De påtalar dock att det är viktigt att vara 
lyhörd och att försöka hålla balans, för att undvika större konflikter med intagna. 

Skulle vi dra ner på nånting här så blir det nog väldigt snabbt upplopp. Så att visst 
betyder det vad vi serverar, och man måste vara lite lyhörd ändå.   

De intagna upplevs också påverkas av mediadebatten då det gäller vilken mat de 
vill ha. De åberopar också olika kostråd och direktiv för att få mer av viss mat. 
Kött upplevs vara viktigt för de intagna, liksom exempelvis fullkornspasta. 
Många intagna tränar och bygger muskler, vilket gör att de är extra medvetna 
om vad de äter, enligt respondenterna. Även andra aspekter av mediadebatten 
påverkar de intagna, såsom celiakidebatten om mat som är naturligt glutenfri 
kontra glutenfri. En viss grupp intagna upplevs kunna bli starkt fokuserade på 
sådana saker, vilket kan kännas svårt för intervjupersonerna, då de själva måste 
vara mycket pålästa och för att det inte alltid går att diskutera logiskt med de 
intagna. Även mediadebatt om exempelvis sabotage av livsmedel, påverkar de 
intagna. De intagnas oro har dock kunnat bemötas framgångsrikt med hjälp av 
humor, som i fallet med den glaserade kycklingen. 

Men det har varit ett väldigt tjat.. just det här med kycklingen har varit väldiga 
diskussioner om på tv. Det här med glas och detta, då va. Och så hade vi Flygande 
Jakob i söndags. ”Har ni glas i detta?” ”Ja”, sa jag, ”det ser du väl, det är glasklart! Jag 
har glaserat kycklingen, ser du väl?”… Så då hängde de ju med på att det var ett skämt. 
Nej, det var ingen diskussion om att de inte skulle äta.  

En ytterligare aspekt som framkom vid intervjuerna var upplevelsen att om de 
intagna är nöjda med maten så leder det till att de blir lugnare och upplever 
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mindre ångest. Motsatsförhållandet gäller också, tycker de intagna inte om 
maten så blir de upprörda och kan uppleva mer ångest.  

Som en sa till mig förra veckan ”Jag har haft ångest hela dagen. Det där heter inte 
potatisbullar, det heter ångestbullar”.  

Hur maten påverkar de intagna, påverkar i sin tur kökspersonalens och även 
vårdarnas arbetssituation. Om de intagna blir missnöjda och/eller upplever 
ångestfyllda känslor så blir deras uppträdande sämre överlag. Någon respondent 
berättade att denne vid en incident fick dämpa mycket upprörda känslor hos de 
intagna genom att erbjuda extra mycket mat vid nästa måltid, som denne visste 
att de skulle tycka om. Initiativet dämpade upploppsstämningen och bemötandet 
från de intagna blev mycket positivt efter att de fått äta sig mätta på god mat. De 
påtalade sedan att de inte förväntade sig någon mer favör, utan att de var nöjda.  

Det uppgavs även att det på en anstalt faktiskt konstaterats att de intagna har 
blivit märkbart lugnare och att förbrukningen av ångestdämpande medicin har 
minskat efter att köket aktivt har arbetat med att förbättra maten. Matsedeln har 
ändrats,kvaliteten höjts och det fokuseras på att matens syn- och smakupplevelse 
ska vara positiv. Portionerna har också ökats så att de intagna ska kunna äta sig 
mätta. Efter att  maten blivit bättre upplevs de intagna ha blivit mycket nöjdare 
och lugnare överlag. De intagna upplevs ha blivit mer samarbetsvilliga och det 
går att resonera med dem. De tycks även acceptera att maten inte är perfekt alla 
dagar eftersom de tycker att maten på anstalten generellt är mycket bra.  

Maten betyder väldigt mycket här inne. Om vi lagar bra mat så blir fångarna lugna. De 
behöver till exempel inte så mycket ångestdämpande medicin… Är de mätta och nöjda 
behövs inte lika mycket medicin….  [Förändringarna] började för två år sedan, maten 
har blivit mycket bättre, och då minskade medicineringen. Det har blivit konstaterat att 
anstalten använder mindre medicin. Löneförhöjningen vi fick beror delvis på det. Köket 
har del i det… Fångarna säger att det är mycket god mat här. Det går att diskutera med 
dem. Blir det mindre bra en dag så äter de ändå, det gjorde de inte innan.  

Denna upplevelse av kopplingen mellan matens kvalitet och förbrukningen av 
ångestdämpande medicin fann vi mycket intressant och värd att utreda vidare, då 
denna information kanske skulle vara betydelsefull för andra som läser studien. 
Respondenten sanktionerade förslaget på plats och vi kontaktade, via mail, 
kriminalvårdschefen på aktuell anstalt för att denne skulle få möjlighet att uttala 
sig i frågan. Denne bekräftade också mycket riktigt att medicinförskrivningen 
har minskat de senaste åren, men att denne ansåg detta bero på att det 
genomförts många olika förändringar på anstalten, bland annat avseende köket 
och maten samt de intagnas delaktighet. Kriminalvårdschefen var dock mycket 
försiktig vad gäller att uttala sig om den direkta kopplingen mellan maten och 
medicinförbrukningen, denne påpekar dock att det viktigaste är att köket och 
dess personal är en del av helheten. Kriminalvårdschefen tillade även att 
eftersom maten ofta är en viktig händelse på dagen på institutioner, såsom 

45 

 



 

anstalter och åldringsvård, så blir skillnaden för många liten mellan att ha en bra 
dag och en upplevelse av katastrof. Kriminalvårdschefen avslutade med orden 
”Därför är bra mat, och att den serveras på ett smakfullt sätt, viktig”.  

4.7 Resultatsammanfattning 
Kökspersonalen upplever sin arbetssituation som övervägande positiv. Aspekter 
som bidrar till den positiva upplevelsen är kanske främst sociala kontakter och 
gemenskap med medarbetare och intagna samt humor och glädje på arbetet. 
Respondenterna upplever vidare stor meningsfullhet i att bidra med mat, respekt 
och omtanke vad gäller vården av de intagna. Arbetsrotation och möjligheter att 
själv påverka maträtter och recept upplevs positivt. De intervjuade tycks finna 
glädje och yrkesstolthet i att laga bra mat från grunden, då detta är möjligt.  

Det finns dock aspekter av arbetssituationen som kökspersonalen upplever 
negativt, det som oftast lyfts fram är hög stress och tunga lyft. Tidspressen 
upplevs förvärras av rutinerna för egenkontroll samt svårigheter att ta in vikarier 
vid frånvaro. Majoriteten av intervjupersonerna upplever att stödet från chefer är 
mycket bristfälligt. Detta upplevs främst bero på att kvinsparna har mycket hög 
arbetsbelastning, ofta byter tjänst samt saknar kunskap om köksverksamhet. Det 
förekommer vissa konflikter i köken, även om stämningen i stort upplevs vara 
god. Att ofta behöva sätta gränser gällande önskemål från intagna kan upplevas 
negativt, men trots att kökspersonalen arbetar med risk för hot och våld från 
intagna så uppger de att de inte upplever sig otrygga på arbetet. I de fall 
information kommer sent och stör produktionen i köket upplevs detta 
frustrerande. Arbetsuppgifterna kan ibland upplevas enformiga och särskilt 
diskning tycks uppfattas som tråkigt, i synnerhet i kök utan handräckningstjänst. 
 
Kökspersonalen upplever vidare att de får mest feedback gällande utfört arbete 
från de intagna. Återkopplingen tycks vara både positiv och negativ, men ofta 
upplever respondenterna att de utsätts för oförtjänt kritik beroende på att intagna 
avreagerar sig på maten och personal då de egentligen är frustrerade över andra 
omständigheter. Feedback från ansvarig kvinsp upplevs i stort obefintlig och 
feedback från kökschefen upplevs, då den förekommer, oftast vara av negativ 
karaktär. Mellan kockar tycks inte feedback heller vara vanligt förekommande, 
det upplevs vara svårt att förmedla negativ feedback och återkoppling uttrycks 
ofta ickeverbalt. Kritisk feedback från samhället motiverar till att ”göra rätt” 
men kan upplevas svår att bemöta då det exempelvis ifrågasätts att intagnas mat 
är bättre än skolmat, trots att jämförelserna i debatten inte upplevs rättvisande. 
Feedback gällande den egna personen upplevs inte förekomma i någon högre 
grad, utom då intagna upplevs avreagera sig negativt på kökspersonal. Detta tar 
dock de intervjuade inte personligt och upplever det således inte kränkande. 
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Majoriteten av respondenterna önskar sig mer feedback överlag, både avseende 
positiv feedback och konstruktiv negativ. Positiv feedback upplevs påverka de 
intervjuade på så vis att de känner sig gladare, får bättre självförtroende och 
känner sig motiverade att göra en bättre arbetsprestation. Negativ feedback, som 
uppfattas konstruktiv, upplevs ge en möjlighet till positiv förändring. Obefogad 
negativ feedback, speciellt från arbetskamrater, tycks påverka respondenterna på 
så vis att de blir ledsna, provocerade eller upplever en känsla av att vilja ge upp.  

Intervjupersonerna upplever att köket och maten har en mycket stor betydelse 
för de intagna. För intagna med handräckningstjänst tycks köket upplevas som 
en fristad där de får möjlighet att känna sig ”normala”. En positiv matupplevelse 
upplevs påverka de intagna på så vis att de blir mycket lugnare, vänligare och 
överlag mer tillmötesgående, vilket upplevs påverka både kökspersonalens och 
vårdarnas arbetssituation. Det har dessutom konstaterats att förbrukningen av 
ångestdämpande medicin till intagna har minskat på en av anstalterna efter att 
diverse förbättringsåtgärder genomförts avseende, bland annat, maten och köket. 
Majoriteten av respondenterna upplever dock att köksavdelningen inte uppfattas 
som viktig i organisationen, kökspersonalen känner sig utanför och bortglömda.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Inledningsvis presenteras resultatdiskussionen, sedan följer en diskussion om 
metoden, studiens slutsatser och slutligen återfinns förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till den 
teoretiska referensramen, bakgrundsinformationen samt utifrån personliga 
reflektioner. Diskussionen är uppdelad i samma teman som resultatet. 

5.1.1 Trivsel och gemenskap 
Den intervjuade kökspersonalen tycks, enligt studiens resultat, uppleva sin 
arbetssituation övervägande positivt. Respondenterna uppger att de trivs i stort 
och har roligt på sin arbetsplats. Det faktum att de anställda upplever trivsel på 
arbetet är mycket positivt både för individen och organisationen enligt de teorier 
och tidigare forskning som vi funnit. Kaufmann och Kaufmann (2005) talar om 
att ökad arbetstrivsel generellt leder till högre livskvalitet, bättre hälsa, bättre 
stabilitet i arbetet och sannolikt även bättre samarbetsförmåga. Rubenowitz 
(2004) påtalar att forskning har visat klart positivt samband mellan trivsel och 
produktivitet och Furåker (2002) menar att man ska beakta att arbetsglädje och 
arbetstrivsel kan ha en positiv påverkan på sjukskrivningar, frivilliga avgångar 
och i förlängningen nyrekrytering. Trots att man enligt forskningen borde kunna 
förvänta sig dessa positiva effekter så finns det andra signaler som tyder på att 
förhållandet i flera fall är det motsatta bland kökspersonal inom Kriminalvården. 
Sjukfrånvarostatistik (Kriminalvården, 2005) visar att kökspersonal och 
lokalvårdare generellt har hög sjukfrånvaro jämfört med andra yrkesgrupper 
inom Kriminalvården. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 5.1.3. Vidare visar 
uppgifter från en Nöjd-Medarbetare-Index-undersökning (Bilaga 1) att 
kökspersonal och lokalvårdare i förhållandevis hög grad, nämligen 10-56%, har 
sökt nya arbeten utanför organisationen. Detta skulle kunna tyda på att det 
generellt finns ett utbrett missnöje med arbetssituationen.  

En förklaring till varför vårt resultat blev så positivt i förhållande till statistiken 
kan vara att de personer som intervjuades upplever sin arbetssituation mer 
positivt än kökspersonal överlag inom Kriminalvården. En annan förklaring kan 
vara att respondenterna spontant, utan att reflektera, svarade positivt på den 
inledande frågan om hur de upplever sin arbetssituation och att de mer negativa 
aspekterna av arbetet kom fram efter ett tag när de hade fått mer förtroende för 
oss. De intervjuade tog dock upp olika faktorer som påverkade deras svar, vilket 
skulle kunna tyda på att de svarade ”sanningsenligt” då de sa att de trivdes. En 
ytterligare förklaring skulle därför kunna vara att de personer, som upplever sin 
arbetssituation mer negativt än kökspersonal generellt, hade en större motivation 
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att svara på NMI-enkäten för att visa sitt missnöje. Det är nämligen inte all 
personal som har valt att delta i enkäten. Oavsett hur det förhåller sig med den 
saken så anser vi att siffrorna från statistiken och de negativa aspekter som 
framkommit i resultatet är goda skäl till att generellt se över kökspersonalens 
arbetssituation för att se vilka förbättringar som kan göras i syfte att främja 
hälsan och ytterligare höja trivseln på arbetet.     

Den faktor som kökspersonalen lyfter fram som mest positiv vad gäller deras 
arbetssituation och som mest tycks bidra till trivseln på arbetet tycks vara 
gemenskapen och den sociala kontakten med medarbetare och intagna. Detta 
stämmer väl in på de forskningsrön som Rubenowitz (2004) hänvisar till, som 
hävdar att god arbetsgemenskap är en av de fem viktigaste faktorerna till en 
positiv upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Ju bättre förutsättningar 
desto större positiv inverkan på arbetstillfredsställen kan förväntas enligt dessa 
rön. Att de sociala relationerna på arbetsplatsen är mycket viktiga för 
motivationen och arbetstillfredsställelsen är något som även resultatet från 
Hawthornestudien (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Rubenowitz, 2004) vittnar 
om. Även om respondenterna upplever att det visserligen finns konflikter i 
arbetsgrupperna och att kontakten med de intagna inte enbart är positiv, så tycks 
de ändå i stort uppleva en god social gemenskap med medarbetare och intagna.  

Hellesøj (i Kauffman & Kauffman, 2005) belyser att det är interaktionen mellan 
individens behov, värderingar och förväntningar och det som arbetssituationen 
erbjuder som leder till antingen arbetstillfredsställelse eller missnöje. I och med 
att sociala kontakter och gemenskap i så hög grad tycks bidra till 
kökspersonalens arbetstillfredsställelse så skulle detta kunna tyda på att 
majoriteten av dem har ett behov av just detta. Enligt McClellands teori (Porter, 
Bigley & Steers, 2003) skulle detta kunna tolkas som att  kökspersonalen 
generellt sett har ett kontaktbehov och således motiveras av nära relationer och 
samarbete. Detta menar vi kan anses styrkas av att i de fall som respondenterna 
upplever en extra stark gemenskap och laganda/teamwork så upplevs detta 
mycket positivt och i de fall där samarbetet uppfattas vara mindre bra, så 
upplevs detta starkt negativt. Flera påtalar dessutom önskemål om 
personalaktiviteter, både i syfte att stärka samarbetet och för att få möjlighet att 
umgås utanför arbetet. I Maslows behovshierarki-modell (i Kaufmann & 
Kaufmann, 2005) motsvaras detta av nivån socialt behov. Detta räknas till de så 
kallade högre utvecklingsbehoven (Rubenowitz, 2004). Goleman (1998) påtalar 
att ju mer hektiskt och tidskrävande människor upplever sitt arbete, desto större 
behov får de av gemenskap. Detta kan också stämma in på vårt resultat då 
kökspersonalen upplever mycket stress, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.1.3. 

Humor tas upp som en stark positiv aspekt av arbetssituationen. Majoriteten av 
respondenterna upplever sig ha roligt på arbetet och humor tycks vara viktigt för 
arbetstrivseln. Enligt Sala (2003) har forskning bekräftat att skickligt 
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användande av humor reducerar fientlighet, avleder kritik, minskar spänningar, 
förbättrar moralen och hjälper till att kommunicera svåra och känsliga budskap. 
Detta kan förklara åsikten som framfördes i resultatet att humorn, och den ibland 
ganska råa köksjargongen, antagligen är ett verktyg för att ”överleva”. Att 
humor även används för att bygga broar mellan människor (Sala, 2003) kan tyda 
på att kökspersonalen använder humor för att främja sitt sociala kontaktbehov. 

Trots att respondenterna kan uppleva det negativt att deras arbetsuppgifter kan 
kännas enformiga, särskilt vad gäller matlagningen, så tycks de ändå uppleva en 
glädje och stolthet i arbetet. Stimulans från själva arbetet är en viktig faktor för 
upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön (Rubenowitz, 2004). De 
intervjuade upplever det positivt att de har planerad arbetsrotation i köket, där de 
utför olika sysslor, vilket bidrar till känslan av variation och att det blir lättare att 
planera i förväg. En ytterligare dimension som bidrar till variationen i arbetet är 
att en stor majoritet av respondenterna även leder och har kontakt med intagna 
med handräckningstjänst. Variation i arbetet är enligt Hackman och Oldhams (i 
Latham & Ernst, 2006; Wolvén, 2000) modell för arbetsutformning mycket 
viktigt för att kunna erhålla en hög motivationspotential hos anställda med högre 
utvecklingsbehov, relaterat till Maslows behovshierarki. I och med att 
kökspersonalen tycks motiveras av ett socialt behov så har de, enligt detta sätt 
att se det, också ett högre utvecklingsbehov (Rubenowitz, 2004). Med tanke på 
att respondenterna tar upp variation som en positiv faktor är även detta också en 
indikation på att modellen för arbetsutformning kan fungera väl på dem. 
Möjligheten till variation tycks i alla fall påverka kökspersonalens totala 
arbetstillfredsställelse och trivsel, vilket går helt i linje med Rubenowitz (2004), 
som dessutom påtalar att varierande arbetsuppgifter även har en positiv effekt på 
de anställdas produktivitet.  

5.1.2 Kontakten med de intagna 
Den sociala kontakten med de intagna upplevs, som tidigare nämnts, som 
övervägande positiv och tycks uppskattas i hög grad av majoriteten av 
kökspersonalen. Då de intervjuade, enligt tidigare resonemang, tycks motiveras 
av ett socialt behov så tycks alltså handräckningstjänst vara en bra möjlighet att 
tillfredsställa detta behov och därigenom öka personalens arbetstillfredsställelse. 
De intagna uppskattas även för att de kan hjälpa till med vissa enklare 
arbetsuppgifter, hjälpa till att lyfta tunga livsmedel samt ta hand om ”tråkigare” 
arbetsuppgifter såsom diskning. Innan besöken på anstalterna hade vi ingen 
kännedom om att handräckningstjänst förekom i köken och vi blev förvånade 
över att den visade sig ha så stor inverkan på intervjupersonernas upplevelser av 
sin arbetssituation. Även om det finns negativa aspekter, vilket diskuteras nedan, 
så är ändå det generella intrycket att handräckningstjänst och möjligheten till 
kontakt med intagna upplevs mycket positivt av kökspersonalen. Detta kan vara 
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något att betänka för de anstalter som ännu inte infört handräckningstjänst, i de 
fall dessa inte hindras att göra detta av säkerhetsskäl.  

Utifrån Maslows behovshierarki-modell (Eysenck, 2000; Kauffman & 
Kaufmann, 2005; Rubenowitz, 2004) innebär det faktum att kökspersonalen 
tycks vara motiverade av ett socialt behov att deras fysiologiska behov och 
trygghetsbehov är tillfredsställt,då dessa räknas till de lägre utvecklingsbehoven. 
Att trygghetsbehovet skulle vara uppfyllt är intressant, då respondenterna tycks 
utsättas för en förhöjd risk att bli utsatta för hot och våld i sitt arbete. De 
upplever att de intagna kan bli mycket upprörda och aggressiva om de är 
missnöjda med maten eller på grund av att de mår psykiskt dåligt på grund av 
exempelvis negativa beslut. En sådan reaktion från de intagna kan enligt 
Rubenowitz (2004) för övrigt förklaras som en primitiv reaktion på frustration 
över att det ligger hinder i vägen för de intagnas behov i form av exempelvis en 
positiv matupplevelse, positiva beslut eller frånvaro av tristess. Respondenterna 
hävdar dock att de upplever sig trygga på sin arbetsplats, trots denna förhöjda 
risk för hot och våld. Så detta stämmer med Maslows behovshierarki-modell 
(Eysenck, 2000; Kauffman & Kaufmann, 2005; Rubenowitz, 2004). 

Frågan är varför respondenterna känner sig trygga trots riskerna? En förklaring 
kan finnas i Antonovskys (2005) teori om KASAM, känsla av sammanhang. 
Han hävdar där att om en individ upplever tillvaron som begriplig, hanterlig och 
meningsfull, så kan denne klara hög stressbelastning och spänningar som uppstår 
vid problem och krissituationer och uppleva sig må bra trots besvärliga 
omständigheter. Enligt Frese (2000) räknas risker och faror som exempel på 
fysiska stressorer, vilket skulle kunna tyda på att kökspersonalen är utsatt för en 
förhöjd stressbelastning på grund av detta. Respondenterna tycks dock inte 
negativt påverkade av dessa risker, kan en förklaring vara att de upplever en hög 
grad av KASAM enligt Antonovskys (2005) uppställda kriterier? Begriplighet 
innebär bland annat att tillvaron upplevs förutsägbar och går att förklara. 
Respondenterna uppger sig vara medvetna om riskerna med att de intagna kan 
bli aggressiva, på detta sätt upplevs det säkrare på anstalten än utanför. De visar 
förståelse för de intagnas beteende och förklarar det med att de intagna antingen 
känner sig missnöjda med maten, som upplevs vara mycket viktig för dem, eller 
frustrerade över någon annan omständighet såsom negativa beslut. Hanterbarhet 
innebär att individen upplever att denne har de resurser denne behöver för att 
klara av situationen. Respondenterna uppger i föreliggande fall att det finns 
larm, vakter, medarbetare samt andra intagna som skulle hjälpa dem om något 
hände. De upplever inte heller att de incidenter som de varit med om har varit så 
allvarliga. Det sista kriteriet, meningsfullhet, innebär att individen upplever att 
något har en känslomässig betydelse för denne och är värt att engagera sig i. 
Detta tycks vara fallet för majoriteten av respondenterna, då dessa talar varmt 
om de intagna och upplever det mycket meningsfullt att bidra till vården av dem. 
Enligt detta resonemang skulle man kunna tolka det som att kökspersonalen i 
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stort innehar en hög grad av KASAM, känsla av sammanhang, vilket även borde 
inverka positivt på deras hälsa och dämpa de negativa effekterna av övriga 
stressfaktorer de upplever på arbetet, enligt denna teori (Antonovsky, 2005).  

En aspekt av kontakten med de intagna, som upplevs negativ av respondenterna, 
tycks vara att det krävs förmåga att sätta tydliga gränser och att vara konsekvent, 
då många intagna kan upplevas tjatiga och manipulativa då de vill få sin vilja 
fram. Denna situation skulle kunna uppfattas som en social stressor eller en 
stressor som är kopplad till roll och position inom organisationen (Frese, 2000). 
Om man kopplar KASAM-begreppet till detta, så kan det tolkas så att 
respondenterna gör denna omständighet begriplig och meningsfull genom att dra 
paralleller till barnuppfostran, där kökspersonalen i rollen som föräldrar helst 
bör vara eniga och konsekventa för att de intagna, i rollen som barn, ska lära sig 
vilka regler som gäller och hur man uppträder mot andra. Om man spekulerar 
vidare kring detta tema så finns det fler allmänt vedertagna uppfattningar, vad 
gäller uppfostran av barn, som stämmer in på kontakten med de intagna. 
Förutom konsekvent gränssättning så anses barn bland annat behöva ett 
omtänksamt och respektfullt bemötande av sina föräldrar samt näringsrik mat 
för att få de ”rätta” förutsättningarna att utvecklas psykiskt och fysiskt. Dessa 
faktorer har respondenterna också tagit upp då det gäller deras bidrag till vården 
av de intagna, med förhoppning om att det ”gör nytta” och att det kommer gå 
bättre för de intagna i framtiden. Detta är också något som respondenterna 
upplever som mycket meningsfullt i deras arbetssituation. Enligt detta 
resonemang kan förmodligen kökspersonalen bibehålla en stark KASAM, 
känsla av sammanhang, trots att de tycker att det är påfrestande att utsättas för 
tjat och bristande arbetsmotivation hos intagna. Enligt teorin innebär en stark 
KASAM att det är lättare att klara av hög stressbelastning och att de negativa 
stressreaktionerna minskar, vilket kan förklara varför deras upplevelse av de 
intagna trots allt är övervägande positiv. När det gäller kriteriet hanterbarhet så 
tycks några respondenter dock uppleva detta övermäktigt ibland. Flera har 
uttryckt önskemål om stöd i form av utbildning, just för att få verktyg att bemöta 
de intagna på ett framgångsfullt sätt, då detta inte alltid upplevs så lätt. 

Att kökspersonalen har inställningen att de intagna har en inneboende förmåga 
att förändra sig till det bättre, stämmer väl in på Kriminalvårdens (2009d) 
uppfattning att det är viktigt att deras anställda ska ha en human människosyn.  

5.1.3 Arbetsbelastning och stress 
Stress och hög arbetsbelastning är något som majoriteten av respondenterna tar 
upp som negativa faktorer på arbetet. Att kökspersonalen var stressad och 
upplevde tidsbrist var också något som märktes tydligt vid våra besök på 
anstalterna. Maten måste bli klar på bestämda tider oavsett vilka omständigheter 
som råder i köket. Personalstyrkan är, i de fall det finns handräckningstjänst i 
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köket, beräknade på att intagna hjälper till och det tycks överlag inte finnas 
personalresurser för att täcka upp eventuell frånvaro utan att arbetssituationen 
blir väldigt pressad för de som är närvarande. Om intagna med 
handräckningstjänst saknar arbetsmotivation eller vårdare kommer och hämtar 
intagna utan förvarning, blir kökspersonalen också drabbade av extra tidspress. 
Respondenterna uppger även att det är mycket svårt att ta in vikarier vid 
semestrar och sjukdom. Vidare upplevs egenkontrollsrutinerna kräva mer och 
mer resurser utan att personalstyrkan för den skull ökar. 

Med tanke på dessa omständigheter så tycks det stå klart att majoriteten av 
kökspersonalen ofta är utsatt för negativ stress. Enligt Kaufmann och Kaufmann 
(2005) upplevs denna typ av stress som ett hot och leder till minskad 
bemästringsförmåga. Om man tittar på de olika typer av stressorer som kan 
förekomma på ett arbete enligt Frese (2000) så upplever kökspersonalen även 
andra omständigheter som kan framkalla eller öka känslan av stress. Hettan från 
spisar och ugnar samt riskerna med de intagna är exempel på fysiska stressorer. 
Upplevelsen av tidspress, monotoni och störningar är arbetsrelaterade faktorer. 
Personalansvar, som förutom köksföreståndarna även kockar som arbetsleder 
intagna med handräckningstjänst kan anses ha, samt oklara rollkrav i form av 
avsaknad av arbetsbeskrivning är stressorer som är kopplade till roll och 
position inom organisationen. I fall där relationerna inte upplevs som goda vad 
gäller chefer, medarbetare, vårdare och intagna utgör detta sociala stressorer.  

Vidare kan köksföreståndare uppleva sig extra utsatta för stress då de även har 
ansvaret för verksamheten. Respondenternas upplevda arbetssituation tycks 
också stämma väl in på Wirdenius (i Richard, 1997) beskrivning av hur 
situationen ofta kan se ut för förstalinjen-chefer. Klämsitsen mellan chefer och 
underställda, otydlighet i rollen, oplanerade och plötsliga avbrott som måste 
åtgärdas, beslut om verksamheten som fattas utanför chefsområdet och dessutom 
ofta kommer mycket sent samt dålig kommunikation mellan chefsnivåerna är 
olika exempel på negativa aspekter som kan upplevas frustrerande och 
stressande för köksföreståndarna, liksom för många andra förstalinjen-chefer.  

Respondenternas generella upplevelse av att deras arbetsplats är stressig och att 
detta är negativt stämmer alltså väl in på teorier och tidigare forskning. Alla 
dessa föreliggande stressorer som kan leda till negativ stress, kan i sin tur kan 
leda till sjukdom, ohälsa, mänskligt lidande och produktivitetsförluster enligt 
Frese (2000). Även Kaufmann och Kaufmann (2005) uppger att 
beteendemässiga reaktioner på stress kan visa sig som prestationsminskning, 
felaktiga handlingar och högre sjukfrånvaro. Vidare påtalar de att psykologiska 
stressreaktioner av kognitiv karaktär kan visa sig i form av 
koncentrationsproblem, minskad minneskapacitet samt upplevelse av tankekaos. 
En respondent liknade detta vid ”härdsmälta i hjärnan”. Om människor blir 
sjukskrivna på grund av stress eller inte klarar av sina arbetssysslor så bra som 
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verksamheten kräver, så innebär detta i praktiken att arbetssituationen blir ännu 
mer tidspressad för övrig personal. Detta finner vi särskilt allvarligt då det 
upplevs vara stora svårigheter med att ta in vikarier vid frånvaro. 

Kökspersonalens upplevelse av stress kan utöver ytterligare tidspress även 
resultera i stressreaktioner som ökar belastningen av exempelvis sociala 
stressorer ytterligare, vilket i sin tur skulle innebära ännu mer upplevd stress och 
risk för sjukdom. Kaufmann och Kaufmann (2005) tar upp psykologiska 
stressreaktioner i form av emotionell karaktär som kan leda till känslor av 
missnöje, ångest, irritation, ilska och nedstämdhet. Dessa former av reaktioner 
skulle säkerligen vara påfrestande även för medarbetarna. De intagna som 
upplevs avreagera sig på kökspersonalen upplever troligen just dessa typer av 
psykologiska stressreaktioner, fast mer av motsatt skäl, monotoni. Om inte 
omständigheter som kan upplevas som stressorer minskas eller effekten av dem 
dämpas, så är risken att en långvarig exponering av negativ stress leder till 
fysisk, mental och känslomässig utmattning i form av så kallad utbrändhet. Med 
tanke på att kökspersonalen också upplever att cheferna/kvinsparna lider av en 
alldeles för hög arbetsbelastning, så kanske den höga omsättningen av dessa kan 
bero på just negativa effekter av en hög och långvarig stressexponering. Vi 
anser, med ledning av ovanstående resonemang, att det finns starka skäl till att 
se över kökspersonalens arbetssituation i syfte att försöka minska antalet 
stressorer på arbetsplatsen.  

Då det gäller att motverka effekterna av stress, så har forskning enligt Frese 
(2000) påvisat att bland annat en hög grad av kontroll i arbetet samt tillgång till 
socialt stöd har en positiv inverkan på människan då denne utsätts för stressorer. 
Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.1.4. Rubenowitz (2004) menar att en ökad 
arbetstrivsel leder till minskat antal stressreaktioner. Då alla stressorer troligen 
inte går att eliminera så är det alltså viktigt att försöka optimera övriga faktorer 
som påverkar kökspersonalens trivsel på arbetsplatsen, för att minska de 
negativa effekterna av stressen.  

En annan typ av hög arbetsbelastning som respondenterna upplever starkt 
negativt är av mer fysisk karaktär, närmare bestämt tunga lyft. Enligt en uppgift 
så handlar det om att lyfta många hundra kilogram livsmedel i veckan. Intagna i 
kök med handräckningstjänst kan ibland upplevas vara till hjälp med lyften, men 
det uttrycks en oro över att bli förslitna i rygg, nacke och knän, likt många andra 
som arbetat i köksyrket i många år. Det tycks inte heller finnas tillgång till 
ergonomiska hjälpmedel även om vissa anpassningar av arbetsmiljön har 
genomförts. Vikten av att erhålla ergonomiskt utformade skor har påtalats för att 
minska risken för förslitningsskador. Utöver tunga lyft upplevs det även tungt att 
blanda och vispa livsmedel i de mängder som förekommer i köken. Alla dessa 
fysiska aspekter av arbetet påverkar ytterligare risken för frånvaro hos 
kökspersonalen. Rubenowitz (2004) pekar på undersökningar som visar att 
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anställda som dagligen måste göra tunga lyft och har olämpliga arbetsställningar 
har dubbelt så många sjukdagar som övriga. Enligt honom finns det ingen annan 
enskild faktor som i lika hög grad samvarierar med både korttids- och 
långtidsfrånvaro som fysisk arbetsmiljö. Dessa uppgifter tycks stämma i mycket 
hög grad vad gäller kökspersonalen inom Kriminalvården och deras 
sjukfrånvaro. Enligt de senaste statistiksiffror som vi funnit som visar vilken 
yrkesgrupp som har högst sjukfrånvaro inom Kriminalvården (2005), så 
återfinns just kökspersonalen och lokalvårdarna med en frånvaro på 9,7% 
jämfört med det totala genomsnittet på 5,1%. Då den höga frånvarosiffran 
dessutom höjer värdet på genomsnittet så är skillnaden mot de andra 
yrkesgrupperna troligen ännu större. Det faktum att kökspersonalen generellt 
tycks ha en signifikant högre sjukfrånvaro tycks styrka att det faktiskt är faktorer 
på arbetsplatsen som inverkar negativt på hälsan. Enligt vår mening är det 
ganska troligt att det är just tunga lyft och långvarig belastning av negativ stress 
som är de största anledningarna till frånvaron, med tanke på resultatet. 
Kökspersonalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö tycks därför vara i stort 
behov av att ses över och detta gäller troligen även generellt inom köksyrket. 
Förbättringsmöjligheterna torde vara stora, inte minst vad gäller ergonomin.Vår 
uppfattning överensstämmer med Rubenowitz (2004) som påtalar att människor 
inte ska behöva förslitas i onödan. En optimal psykisk och fysisk 
arbetsbelastning är också en av de viktigaste faktorerna som påverkar anställdas 
upplevelse av sin psykosociala miljö enligt de forskningsrön Rubenowitz (2004) 
åberopar. Ju bättre förutsättningar som föreligger på det området desto större 
arbetstillfredsställelse och engagemang kan förväntas hos de anställda.  

Värt att notera i sammanhanget är att de respondenter som har möjlighet till en 
liten stunds vila efter lunchrusningen inte tycks uppfatta att stressen som de 
utsätts för är lika negativ, som övriga. Trots att de berättade om omständigheter 
som tycktes uppfattas lika stressande som på andra anstalter så verkade de inte 
uppleva sin arbetssituation som speciellt stressig, generellt sett. Att få möjlighet 
till en stunds vila under dagen kan kanske alltså vara ett sätt att balansera den i 
övrigt ofta mycket stressade arbetssituationen, minska stressreaktioner och öka 
arbetstillfredsställelsen. Detta kan kanske vara värt att ta i beaktande vid 
planeringen av köksverksamheten på andra anstalter. Då forskare påvisat klara 
samband mellan arbetstillfredsställelse och frånvaro samt personalomsättning 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005) så skulle kanske en vilopaus som bryter av 
stressbelastningen kunna minska både sjukfrånvaron och viljan att byta arbete, 
vilket även skulle påverka produktiviteten positivt, trots att arbetssituationen i 
stort innehåller flera omständigheter som är stressande. Detta resonemang pekar 
också på vikten av att de pauser som personalen har rätt till inte behöver tas i 
anspråk till andra aktiviteter på grund av tidsbrist, vilket tycks förekomma. 
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5.1.4 Information, delaktighet och stöd 
Majoriteten av kökspersonalen upplever att chefsstödet, framförallt från 
kvinspar, är mycket bristfälligt och detta ser de som en stark negativ aspekt av 
arbetssituationen. Kvinsparna upplevs överlag byta tjänst väldigt ofta samt ha en 
mycket stor arbetsbelastning med stort fokus på säkerhet, vårdare och ekonomi. 
Detta kombinerat med att kvinsparna ofta inte upplevs ha så stor kännedom om 
köksverksamhet gör att kökspersonalen inte upplever sig få det chefsstöd som de 
behöver, även om de uppger att de har stor förståelse för att kvinsparna inte 
hinner med dem. Hawthornestudien (i Kaufmann & Kaufmann, 2005; 
Rubenowitz, 2004) uppmärksammade det faktum att den i synnerhet viktigaste 
motivationsfaktorn på arbetsplatsen är just relationen mellan ledare och 
medarbetare. Att tillsammans med ledaren känna sig som ett team som arbetar 
mot samma mål och att känna sig uppskattad och uppmärksammad av ledaren 
visade sig där vara av mycket stor vikt för motivationen och produktiviteten. 
Respondenternas upplevelse att bristen på stöd och uppmärksamhet från chefen 
påverkar deras arbetssituation negativt, är alltså enligt denna studie befogad då 
de på så vis saknar kanske den allra viktigaste motivationsfaktorn.  

Enligt bufferthypotesen tros socialt stöd fungera som ett sorts buffertskydd mot 
negativa hälsoeffekter på grund av stress (Frese, 2000). Även en hög grad av 
kontroll har visat sig minska människans negativa psykosociala reaktioner vid 
stress. Vad gäller kökspersonalen så tycks de ha en begränsad tillgång till 
kontroll i arbetet och majoriteten saknar i hög grad stöd från chefer, även om de 
flesta upplever socialt stöd från medarbetare och/eller intagna. Vidare är ett 
positivt arbetsledningsklimat en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
anställdas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö enligt de forskningsrön 
Rubenowitz (2004) hänvisar till. Även om respondenterna i stort är nöjda med 
sina nuvarande kvinspar och förutsättningarna för ett gott arbetsledningsklimat 
tycks finnas, så kan detta knappast anses uppfyllt då chefen i de flesta fall inte 
upplevs ha tid med arbetsledning eller att engagera sig och lyssna på 
kökspersonalen, vilket också skulle kunna förklara den negativa påverkan på 
arbetstillfredsställelsen. Det skulle säkerligen få mycket positiva effekter för 
kökspersonalen ifall de upplevde ett ökat socialt stöd från chefshåll.  

Med tanke på att samtliga intervjuade nämner den höga omsättningen på 
kvinspar som ett problem tyder detta på att det är en omständighet som troligen 
förekommer på fler anstalter och vars orsaker behöver analyseras närmare, 
enligt vår mening. Kvinsparna tycks i flera fall bytas ut oftare än varje år. Dessa 
hinner knappast sätta sig in i köksverksamheten, speciellt då de oftast inte har 
erfarenhet av storkök sedan tidigare, innan det är dags att sluta. Respondenter 
upplever att vissa mer långsiktiga frågor, som behöver chefsstöd, aldrig tas om 
hand på grund av detta. Som personalvetare så går det knappast att undvika 
tanken på att denna höga personalomsättning och, generellt sett, brist på 
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engagemang i köket inte beror på kvinsparna utan på organisatoriska faktorer. 
Är det möjligen så att kvinsparna generellt är för få och har alldeles för hög 
arbetsbelastning, vilket vårt resultat tyder på? Beror detta i så fall på bristande 
ekonomiska resurser eller på en bristfällig fördelning av resurserna? Detta 
kanske i så fall är en fråga för våra politiker att reflektera över, då samhällets 
kostnader för de människor som mår dåligt på grund av dessa omständigheter 
kanske är högre än den eventuella vinsten vad gäller lönekostnader. Enligt Frese 
(2000) är ju de kostnader som uppstår på grund av stress mycket höga. En annan 
organisatorisk orsak till situationen kan vara att det kanske inte är optimalt att 
det är en kvinsp som även har ansvar för andra mer prioriterade områden, som 
vårdare och säkerhet, som också har ansvaret för köket? Det kanske exempelvis 
skulle vara en bättre lösning att varje region har en egen storkökskunnig 
kökschef med ansvar för regionens olika kök. Om närheten till chefen anses 
viktigare så skulle denne kökschef kunna fungera som ett chefskomplement till 
kvinsparna med köksansvar och bidra med stöd både till dessa och till 
kökspersonalen. Denne skulle även kunna ha ansvaret för att driva större 
köksfrågor inom organisationen, såsom exempelvis ergonomiska frågor. Vad 
orsakerna än är till kvinsparnas höga omsättning och bristande möjligheter att 
bidra med chefsstöd, så bör dock detta utredas enligt vår mening, om det nu inte 
redan gjorts. En förbättring vad gäller detta borde leda till att både kvinspar och 
kökspersonal skulle uppleva en högre arbetstillfredsställelse samt att deras hälsa 
skulle påverkas positivt. Detta skulle även påverka hela organisationen positivt.  

När det gäller socialt stöd så kan det, enligt Frese (2000), utgöras av antingen 
affektivt eller konkret stöd. Uppskattning, respekt och och bekräftelse på att man 
gör rätt är exempel på affektivt stöd. Detta hör, enligt vår tolkning, ihop med 
feedback som diskuteras vidare i avsnitt 5.1.5. Den minoritet respondenter som 
upplever att deras kvinsp tar sig tid att besöka kökspersonalen och där de känner 
sig sedda och uppskattade av denne upplever detta mycket positivt. Konkret stöd 
kan innefatta arbetsinsatser, pengar och information (Frese, 2000). När det gäller 
stöd i form av arbetsinsatser så tycks detta vara begränsat inom köket med tanke 
på svårigheten att ta in vikarier vid frånvaro och personalaktiviteter. Däremot 
kan personalen få hjälp av intagna med enklare sysslor och tunga lyft i de fall 
det finns handräckningstjänst. Dock kräver detta att kökspersonalen har tid att 
arbetsleda de intagna och att dessa är motiverade att hjälpa till. Vad gäller 
pengar har flera nämnt att det är ekonomiska begränsningar som påverkar 
verksamheten negativt, både vad gäller personalresurser, matlagning, utbildning 
och mindre frågor, såsom att ergonomiska skor inte tillhandahålls på alla ställen. 
Då verksamheten betalas av skattepengar så tycks stöd i form av pengar snarast 
vara en politisk fråga. I resultatet framkom synpunkten att politiker inte har 
tillräcklig kunskap om hur deras beslut påverkar verksamheten. Ett större 
engagemang och vilja att sätta sig in i frågorna önskades. Detta kanske kan vara 
något att tänka på för de politiker som har beslutanderätt i dylika frågor. 
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Kökspersonalen upplever att information, som också är ett exempel på konkret 
socialt stöd, är viktigt. Flertalet påtalar att de på senare tid har tillgång till 
mycket mer information om verksamheten än tidigare, både via dator och så 
kallade APT-möten. Däremot påtalas det att information som påverkar köket 
ofta kommer väldigt sent vilket upplevs frustrerande och leder till onödig 
tidspress och problem att klara av produktionen för personalen. Det kan 
exempelvis handla om vårdare som hämtar intagna med handräckningstjänst 
utan förvarning eller andra aktiviteter som påverkar måltidsplaneringen. Flera 
påtalar att de vill ha mer information från vårdarna om vad som hänt under 
dagen gällande exempelvis negativa beslut till intagna, så att de vet om att dessa 
kan vara extra frustrerade. Information från köksföreståndare gällande deras 
möten med intagna och de intagnas synpunkter på maten önskades i vissa fall. 
Frånvaro av information inför kommande omorganisation och oklara 
förväntningar på yrkesrollen upplevs också negativt i några fall.  

Att få mer information om övriga verksamheten tycks ha ökat respondenternas 
känsla av delaktighet, även om de fortfarande känner sig utanför organisationen 
i stort, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.1.6. Även om information generellt 
upplevs positivt så kan mycket information också upplevas negativt, då det 
kräver mycket tid att hinna läsa exempelvis mail. Denna tid upplevs nämligen 
inte finnas och informationen blir en stressfaktor i stället. För att minimera detta 
problem så kan en idé vara att skicka riktad information till olika yrkes-
kategorier, med endast kortfattad text till de som det inte berör i första hand. 

En ytterligare faktor som upplevs positivt och påverkar känslan av delaktighet i 
arbetet är möjligheten till att påverka sin egen arbetssituation. Kockar som kan 
vara med och ge förslag på matsedel samt bestämma ingredienser i maträtterna 
upplever detta övervägande mycket positivt, det ger variation och en känsla av 
frihet i arbetet. Även köksföreståndare påtalar att deras arbete upplevs fritt. 
Hackman och Oldham (i Wolvén, 2000) anser att en hög grad av frihet och 
autonomi, det vill säga att individen kan påverka sina egna arbetsuppgifter, är en 
av de centrala dimensionerna ett arbete bör innehålla för att ha en hög 
motivationspotential. Detta påverkar nämligen upplevt ansvar, ett av de 
psykologiska tillstånd som anses höja de anställdas arbetstillfredsställelse. Detta 
tycks också stämma vad gäller intervjupersonerna i stort. Det tycks dock som 
om flertalet skulle vilja ha mer ekonomiska resurser för att kunna laga ännu 
bättre mat. Att laga mat ifrån grunden med bra råvaror tycks bidra starkt till 
arbetsglädjen, även om detta inte alltid upplevs vara möjligt med tanke på 
ekonomin och tidspressen, ibland kanske det också beror på gammal vana. I de 
fall där köksföreståndaren upplevs bestämma det mesta på arbetsplatsen, så 
upplevs detta mindre positivt, även om det i något fall även ses positivt ibland, 
just för att inte behöva ta ansvaret och bara få arbeta. Detta kan tyda på att 
Hackman och Oldhams arbetsutformningsmodell (i Latham & Ernst, 2006) 
endast kan användas på människor med högre utvecklingsbehov, såsom de 
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själva hävdade. Åsikten att det är skönt att bara behöva tänka på att arbeta kan ju 
faktiskt ses som att utvecklingsbehovet inte är så stort. 

5.1.5 Feedback 
Kökspersonalen upplever att den feedback de får, gällande utfört arbete, till 
största delen kommer från de intagna som äter. I många fall är den positiv, men 
ofta upplevs den dock som obefogad kritik. Respondenterna förklarar detta med 
att de intagna avreagerar sig på maten då de egentligen är frustrerade över andra 
omständigheter. Då kökspersonalen kan förstå att det är så, tycks de inte uppleva 
det som kränkande. Feedback från de intagna menar vi närmast kan relateras till 
återkoppling från själva arbetsuppgiften, med hänvisning till Herold, Liden och 
Leatherwoods (i Pousette, 2001) indelning av de fem huvudkällorna till 
feedback. Denna källa till feedback är en av de tre huvudkällor som enligt 
Andrews och Kacmars (2001) studie hade bevisad inverkan på bland annat 
arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang. Att den feedback kökspersonalen 
mottar upplevs vara övervägande negativ men ändå inte tycks påverka dem i så 
hög grad skulle kunna förklaras utifrån Pousettes (2001) teorier att negativ 
feedback förnekas av mottagaren på grund av ovilja att acceptera ett 
misslyckande och att de av den anledningen tolkar den som obefogad. Vår 
mening är emellertid att det är troligare att det beror på att de intervjuade har en 
stor förståelse för de intagnas situation och därför ser att det finns 
bakomliggande skäl till att de intagna klagar på maten. De låter sig därför inte 
påverkas negativt utan till och med inser att de intagna behöver avreagera sig. 
Detta tyder enligt vår mening på en hög grad av empati hos kökspersonalen, då 
dessa tycks ha en god förmåga att kunna leva sig in i andra människors tankar 
och känslor (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Det kan också vara så att de 
intervjuade i vissa fall litar mer till feedback från andra huvudkällor, nämligen 
från sig själva eller från arbetskollegorna, då de avfärdar negativ feedback som 
obefogad. De är också väl medvetna om att allas smak inte går att tillfredsställa 
vid varje måltid och förväntar sig således inte att alla alltid kan vara nöjda.  

När det gäller feedback från de ansvariga cheferna, kvinsparna, upplever 
majoriteten att denna är bristfällig eller obefintlig, vilket de upplever som en 
negativ aspekt av arbetssituationen. Kökspersonalen tycks heller inte uppleva att 
de individuella utvecklingssamtalen är så givande, med tanke på att kvinspen 
oftast inte upplevs tillräckligt insatt för att uttala sig om hur de olika personerna 
har utfört sin arbetsprestation, exempelvis. I det fåtal fall där respondenterna 
upplever att de regelbundet får feedback från sin kvinsp upplevs detta mycket 
positivt. Dessa tycks också uppleva det som Gunnarsson (2009) menar att 
feedback handlar om, nämligen att människor ska förstå att de är sedda, 
intressanta och betydelsefulla. Om man ser feedback från kvinspen som ett 
mellanting mellan feedback från närmaste chef och från organisationen, så är 
denna typ av feedback mycket viktig enligt Andrews och Kacmars (2001) 
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studie. Feedback från organisationen var för övrigt den enda huvudkällan som 
påverkade alla undersökta variabler positivt, nämligen arbetstillfredsställelse, 
arbetsengagemang, rollkonflikt samt stress och rollosäkerhet.  

Köksföreståndare, som kan ses som närmaste chef till kockarna, upplevs i de 
flesta fall inte heller ge så mycket feedback och när det sker så tycks det 
upplevas mest som negativ kritik, av majoriteten. Detta är också ett förhållande 
som köksföreståndarna tycks väl medvetna om. De upplever dock att kockarna 
inte alltid uppmärksammar när de ger positiv feedback. Detta resultat går stick i 
stäv med Pousettes (2001) rön om att det är lättare att ta till sig budskap av 
positiv art och att däremot negativ feedback oftare förnekas. Enligt denne så kan 
chefer också ha en motvilja att ge negativ feedback av rädsla för att 
arbetstagarna ska tycka sämre om dem. För att undvika konflikter kan chefen 
därför förhala eller försköna negativ feedback. Vad kan då förklara att vårt 
resultat gav ett motsatt resultat? Vår tolkning är att det troligen är 
köksföreståndarnas ansvarskänsla för att verksamheten flyter på och att de regler 
som finns följs, såsom exempelvis egenkontrollsrutiner, som ”överröstar” 
eventuell rädsla för att bli illa omtyckt. Det kan också vara så att dessa personer 
inte är så beroende av andras uppskattning för att känna sig bekräftade och 
duktiga, så länge de själva känner att de har gjort rätt. Det tycks också som att 
köksföreståndarna upplever att det är lättare att se om något inte fungerar än 
tvärtom och även tidspress kan vara ett hinder för att hinna ge positiv feedback.  

Anledningen till att kockarna i flera fall inte upplevs uppmärksamma positiv 
feedback från köksföreståndarna kan vara flera. Kanske uttrycks inte det 
positiva budskapet så klart från köksföreståndarens sida, det sagda kanske 
upplevs som ett neutralt uttalande. En annan förklaring skulle kunna vara att en 
långvarig exponering av negativ feedback kanske har gjort att kockarna är mer 
självkritiska och därför uppmärksammar negativa budskap mer än positiva? 
Resultatet säger att positiv feedback stärker självförtroendet, då kanske även det 
motsatta gäller, nämligen att negativ feedback tär på självförtroendet och gör 
personerna ännu mer känsliga för negativ feedback? 

Ett mindre antal respondenter upplever att deras köksföreståndare är bra på att 
ge både positiv och negativ feedback gällande utfört arbete och detta upplever 
de mycket positivt. Uppmärksamhet från chefer är något som Hawthornestudien 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005) visade är den i synnerhet viktigaste 
motivationsfaktorn då det gäller produktivitet. Självkänslan ökade då hos de 
anställda och de upplevde sig vara ett team som arbetade mot samma mål. Både 
arbetstillfredsställelsen och prestationen påverkades positivt och så tycks också 
vara fallet för respondenterna i vår studie. De upplever att de är uppskattade för 
sin matlagningsinsats, en löneförhöjning upplevs även ha förhöjt denna känsla. 
Detta stämmer väl in på de teorier som säger att lön kan ses som en typ av 
feedback och ett uttryck för den uppskattning man får från överordnade och på 
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så vis ha betydelse för motivationen (Porter, Bigley & Steers, 2003; 
Rubenowitz, 2004). Rubenowitz (2004) påtalar vidare att det kan vara 
upplevelsen av att göra en produktiv insats som kan leda till 
arbetstillfredsställelse, istället för motsatt orsakssammanhang som tidigare 
förutsatts i forskningen. Även han nämner att vetskap om att göra en produktiv 
insats kan leda till ökad självkänsla. Pousette (2001) menar vidare att det finns 
indikationer på att brist på feedback kan ha en negativ effekt på stress och 
utbrändhet. Även Frese (2000) påtalade, som tidigare nämnts, att uppskattning 
och bekräftelse på att man gör rätt är olika aspekter av affektivt socialt stöd, 
vilket enligt bufferhypotesen har en positiv inverkan på hälsan genom att den 
fungerar som ett buffertskydd mot negativa stressreaktioner. Enligt Maslows 
behovshierarki (i Eysenck, 2000) är vidare behovet av uppskattning en viktig 
motivationskälla, för människor med högre behov. Vi menar att det alltså finns 
flera goda anledningar till att köksföreståndarna generellt bör lägga ett större 
fokus på att ge tydlig positiv feedback, i de fall de vet med sig att de ger mest 
negativ kritik. Bass (i Moxnes, 1984) påtalar dessutom att feedback som 
fokuserar för mycket på brister och problem kan förhindra utveckling, 
anpassning och inlärning av ny kunskap.  

Det ska i detta sammanhang inte glömmas bort att även köksföreståndarna 
saknar feedback från kockarna. Även om teorierna inte tar upp underställda som 
en huvudkälla till feedback, så kanske feedback från dessa kan räknas som 
återkoppling från arbetet. Anledningen till att kockarna inte upplevs ge så 
mycket feedback till sina chefer kanske beror på att kockarna är rädda för att 
positiv feedback kan uppfattas som ”fjäsk” och negativ feedback kan göra att de 
blir impopulära hos chefen. Vi kan dock inte dra några sådana slutsatser utifrån 
resultatet. Resultatet pekar överlag på att kockarna tycker att det är svårt att ge 
negativ kritik generellt, eller att huruvida de ger negativ feedback till någon 
beror på hur väl de upplever att denne person kan ta emot negativ feedback. 
Förmågan att effektivt kunna hantera känslor hos sig själv är en av de fyra 
relaterade förmågorna som kännetecknar emotionell intelligens enligt Mayer (i 
Kaufmann & Kaufmann, 2005). Vad gäller kockarnas upplevda svårighet att ge 
negativ feedback och upplevelse av att kolleger inte alltid säger till när de blir 
irriterade stämmer in, i motsats till fallet med köksföreståndarna, på de rön 
Pousette (2001) hänvisar till, vilket diskuterades tidigare. Denna motvilja till att 
ge negativ feedback kan tyda på att kockarna är mer rädda för att inte bli 
omtyckta, än vad köksföreståndarna är. 

Muntlig feedback mellan kockar och mellan kockar och chefer tycks i stort inte 
vara så vanligt förekommande. Flera respondenter tar dock upp att de upplever 
att de kan läsa av sina kollegers åsikter på deras kroppspråk, ansiktsminer och 
bemötande. Denna upplevelse kan mycket väl stämma, då kroppens ickeverbala 
signaler i form av kroppsspråk enligt Mehrabian (i Hargie & Dickson, 2004) 
utgör hela 55 % av kommunikationen mellan människor. Duck (1998) påtalar 
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också att de ickeverbala signalerna, i synnerhet ansiktsminer, kan vara mer 
sanningsenliga än de verbala, då dessa signaler inte går att styra lika medvetet. 
Detta talar för att kökspersonalen faktiskt får relevant feedback via kroppsspråk. 
Denna förmåga de tycks ha att förstå andras känslor är en av de förmågor som 
kännetecknar emotionell intelligens enligt Mayer (i Northouse, 2007). 

Feedback anses för övrigt mycket viktig enligt Hackman och Oldhams modell 
för arbetsutformning (i Wolvén, 2000). I vilken grad man får direkt och tydlig 
information om sitt arbetsresultat ger enligt modellen upphov till det 
psykologiska tillståndet kunskap om arbetsresultatet, vilket i sin tur höjer 
arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen. I och med att majoriteten av 
kökspersonalen inte upplever att de får så mycket feedback skulle detta alltså 
betyda att feedback för de flesta inte är någon större källa till motivation och 
arbetstillfredsställelse, i dagsläget. Däremot så önskar de flesta sig mer feedback 
generellt, både positiv och negativ, särskilt i form av konstruktiv feedback. Det 
är något som även Bass (i Moxnes, 1984) pekar på är väsentligt, för att 
gruppmedlemmarna och i förlängningen gruppen ska utföra ett bättre arbete. 
Gunnarsson (2009) påtalar att syftet med feedback ska vara att utveckla 
individen, vilket också tycks vara anledningen till att respondenterna vill ha mer 
konstruktiv feedback. De ser det som en möjlighet att förbättra sig. 
Respondenterna tar upp att det är viktigt att negativ kritik framförs på ett bra 
sätt, för att den ska uppfattas som konstruktiv. Även Gunnarsson (2009) menar 
att hur återkopplingen framförs påverkar stort hur den mottas. Detta skulle 
kunna ses som en god förmåga att uttrycka känslor, vilket enligt Mayer (i 
Northouse, 2007) är ytterligare en av de fyra relaterade förmågor som 
kännetecknar emotionell intelligens. Att samtalstonen upplevs viktig i 
kommunikationen stämmer väl överens med Mahrabians (i Hargie & Dickson, 
2004) bedömning att paraspråket, alltså hur man säger något, är en mycket 
viktig del av kommunikationen, närmare bestämt utgör den enligt denne 38%. 

Feedback från media påverkar i viss mån också respondenterna. En positiv 
aspekt är att de kan känna en extra motivation att ”göra rätt” hela tiden, med 
tanke på de rapporteringar om köksincidenter som varit. Detta tycks innebära, 
enligt tidigare resonemang, att denna negativa feedback upplevs konstruktiv och 
ger en möjlighet till förbättring. En negativ aspekt är dock att exempelvis 
medias debatt om att intagna får bättre mat än skolbarn och pensionärer, kan 
påverka kökspersonalen negativt. Dels kan det upplevas svårt att veta vad som 
är moraliskt riktigt och vilka kriterier som gäller för att utföra ett gott arbete ur 
samhällets synvinkel, dels så kan de känna sig ifrågasatta av människor i sin 
närhet som följt debatten, vilket kan upplevas svårt att bemöta. Detta beror 
kanske på att de själva upplever att det är svårt att avgöra vad som är rätt, 
emedan flera påtalar att de intagna har samma människovärde som alla andra 
och inte ska straffas med dålig mat. Detta vittnar, enligt vår mening, om att 
kökspersonalen innehar en human människosyn samt en tro på en human 
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kriminalvård, vilket är viktiga kriterier för anställda inom Kriminalvården 
(2009d). Respondenterna upplever vidare att mediadebatten inte är rättvisande. 
Matkostnaden för intagna, vilken inkluderar alla dygnets måltider inklusive 
porslin, har exempelvis jämförts med enbart lunchkostnaden för skolbarn.   

När det gäller feedback om den egna personen så upplever respondenterna inte 
att detta är så vanligt förekommande överlag, oftast handlar det då om 
komplimanger eller negativa kommentarer som upplevs befogade och därför 
inte uppfattas som kränkande. I låg grad upplevs dock att respondenter känner 
sig personligt kränkta av sina medarbetare. Detta kan exempelvis ske då 
uttalanden, som tros vara avsedda som skämt, trots detta upplevs kränkande. 
Karaktäriserande för en kränkningsupplevelse är enligt Granström (2006) att 
individen bland annat känner sig angripen och förminskad. Sala (2003) påtalar 
att det krävs en hög grad av empati för att skämt ska kunna framföras på rätt sätt 
och inte såra. Resultatet kan alltså tyda på att de personer som gör sårande 
uttalanden inte har tillräckligt hög grad av empati eller att den som känner sig 
kränkt inte avger tillräckligt med verbala eller ickeverbala signaler. Granström 
(2006) menar nämligen att individen ofta inte visar hur illa berörd denne är. 

I samband med att intagna blir upprörda över något i samband med servering så 
kan kökspersonalen få utstå mycket negativ feedback om den egna personen. Då 
respondenterna kopplar detta till att den intagne egentligen mår dåligt över något 
annat, så upplevs inte detta kränkande. Denna förmåga att leva sig in i andra 
människors tankar och känslor tyder på att kökspersonalen besitter empatisk 
förmåga, vilket anses vara kärnan i emotionell intelligens (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Respondenterna poängterar dock att de trots förståelsen inte 
accepterar beteendet utan skriver exempelvis rapport på händelsen. 

Även om obefogad negativ kritik från intagna generellt inte upplevs kränkande 
så är detta dock inte fallet vad gäller obefogad negativ feedback från 
arbetskamrater. Av dessa förväntas nämligen ett annat beteende. Om de 
intervjuade utsätts för sådan kritik upplever de att de blir ledsna, nedstämda, 
provocerade eller upplever en känsla av att vilja ge upp. Positiv feedback som 
inte är grundad i fakta uppfattas också meningslös. Detta vittnar om att feedback 
upplevs positivt så länge den anses befogad. Positiv feedback upplevs påverka 
respondenterna på så vis att de känner sig gladare, får bättre självförtroende och 
de flesta känner sig motiverade att göra en bättre arbetsprestation. Således tycks 
feedback påverka både arbetsmotivation och trivsel positivt, vilket stämmer väl 
överens med teorierna (Rubenowitz, 2004; Wolvén, 2000).  

5.1.6 Kökets och matens betydelse 
Respondenterna är eniga i sina upplevelser av att maten, köket och 
kökspersonalen har mycket stor betydelse för de intagna. Maten upplevs vara en 
av få saker en intagen har att se fram emot under dagen och därför betyder 
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matupplevelsen väldigt mycket. Kökspersonalen upplever sitt sätt att bemöta de 
intagna som mycket uppskattat av de intagna och som ett värdefullt bidrag i 
vården av dem. För intagna med handräckningstjänst tycks köket, enligt 
respondenterna, upplevas som en fristad där de intagna får chans att känna sig 
normala för en stund tack vare personalens humana bemötande. Detta resultat 
kan tolkas som att kökspersonalen har en hög grad av empatisk förmåga, då 
denna innebär, utöver att förstå hur en människa har det, att personen vägleds  
av denna förståelse i bemötandet av andra människor (Holm, 2001). Vidare är 
empati enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) kärnan i begreppet emotionell 
intelligens, vilket ytterligare tycks tala för att kökspersonalen innehar högt EQ. 

Känslan av betydelsefullhet, som kökspersonalen upplever gentemot de intagna, 
är enligt Hackman och Oldhams modell för arbetsutformning (i Wolvén, 2000) 
en central dimension för att arbetet ska ha en hög motivationspotential. Att 
arbetet upplevs ha betydelse för andra personer leder, enligt denna modell, 
tillsammans med dimensionerna upplevt ansvar och kunskap om arbetsresultatet 
till upplevd meningsfullhet i arbetet, ett psykologiskt tillstånd som anses höja de 
anställdas arbetstillfredsställelse och inre arbetsmotivation. Detta tycks kunna 
förklara och stämma väl överens med respondenternas upplevelser, då de flesta 
nämner detta som en mycket positiv aspekt av arbetssituationen. De intagna 
tycks även kunna bidra till kökspersonalens upplevelse av de två övriga centrala 
dimensionerna upplevt ansvar och kunskap om arbetsresultatet. De intagna är de 
som upplevs ge mest feedback om kökspersonalens arbetsprestation och 
respondenterna tycks känna stort ansvar för att maten ska bli klar i tid och att 
den ska vara av god kvalitet, så att de intagna ska bli nöjda och få god vård. 
Enligt detta resonemang ger de intagna kökspersonalen goda förutsättningar att 
känna motivation på grund av känslan av meningsfullhet. Enligt Wolvén (2000) 
så påverkar denna känsla både sjukfrånvaro och personalomsättning positivt, 
vilket kan anses som mycket viktiga aspekter i kökspersonalens fall, med tanke 
på de statistiksiffror som tidigare presenterats . Antonovsky (2005) hävdar att en 
känsla av meningsfullhet i sig kan leda till stark KASAM, det vill säga känsla av 
sammanhang, oavsett om den anställde finner glädje i arbetet eller inte. Hög 
KASAM i sin tur anses påverka människan positivt på så sätt att denne 
exempelvis har lättare att klara av krissituationer och hög stress samt hålla sig 
friskare (Antonovsky, 2005). Även dessa aspekter är mycket relevanta vad gäller 
arbetssituationen i köket. Handräckningstjänst och kontakt med intagna tycks 
således i hög grad vara positivt för både kökspersonalens arbetssituation och de 
intagnas välbefinnande. 

Trots att köksavdelningen upplevs som viktig för intagna och även för vårdare 
som behöver komma ifrån sin arbetsmiljö en stund på matrasten, så upplever 
majoriteten av respondenterna att köket inte uppfattas som viktigt inom 
organisationen i stort, utan de känner sig utanför och bortglömda. Det är troligt 
att denna känsla förstärks av att de upplever ett bristande engagemang från de 
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köksansvariga kvinsparna. Säkerhetsaspekter och frågor gällande vårdare 
upplevs vara mycket viktigare generellt och kökspersonal, liksom lokalvårdare, 
uppfattas ha förhållandevis låg status. Att kökspersonalens behov av utbildning 
inte prioriteras/tas på allvar, kan också ses som tecken på detta. Många gånger 
upplever kökspersonalen också att andra inom organisationen inte har förståelse 
för deras arbetssituation, då det brister i information och förståelse för att saker 
kan ta tid att ordna. Dessa omständigheter tyder på att de intervjuade känner en 
låg grad av betydelsefullhet i förhållande till organisationen, vilket enligt 
tidigare teoriresonemang påverkar upplevelsen av meningsfullhet negativt. I sin 
tur torde detta även påverka arbetstillfredsställelsen och motivationen negativt. 
Detta tycks förklara majoriteten av respondenternas uppfattning att känslan av 
att köksavdelningen inte är viktig för organisationen upplevs starkt negativt.  

Det fåtal respondenter som faktiskt upplever att köket och kökspersonalen är 
viktig för organisationen upplever detta som mycket positivt. De upplever även 
ett bra chefsstöd från ansvarig kvinsp och de upplever att de har fått bekräftelse 
på att deras arbete är värdefullt bland annat därför att de intagna upplevs lugnare 
efter att köket har gjort förändringar som påverkat matupplevelsen positivt. 
Kökspersonalen upplever att de uppmärksammats med en löneförhöjning för 
detta arbete, vilket ytterligare tycks bidra till känslan av betydelsefullhet. 
Kriminalvårdschefens uttalande att köket och dess personal är en del av helheten 
och har del i förbättringarna på anstalten visar att även organisationen tycks dela 
uppfattningen om att köket är betydelsefullt för verksamheten. Att denna 
upplevelse tycks bidra till respondenternas arbetstillfredsställelse och motivation 
stämmer alltså väl överens med Hackman och Oldhams teori (i Wolvén, 2000). 
Detta talar för att det skulle påverka majoriteten av kökspersonalen mycket 
positivt om de skulle uppleva att den övriga organisationen generellt visade ett 
större intresse, engagemang och respekt för köksavdelningen och dess personal. 

Maten anses ha en stor betydelse och den tycks ha en stor påverkan både på 
kökspersonalen och de intagna. För de intagna upplevs maten viktig på så sätt att 
den är något att se fram emot på dagen och den upplevs vara ett verktyg för den 
intagne att kunna försöka bestämma över sin tillvaro. Den tycks även fungera 
som en säkerhetsventil för den intagne då det gäller att lufta sin frustration över 
exempelvis negativa beslut eller tristess. Vidare tycks matens innehåll vara 
viktigt för de intagna samt att de olika dieternas maträtter upplevs rättvisa. För 
kökspersonalen tycks maten vara en inspiration i arbetet, något de kan känna 
delaktighet och meningsfullhet i. De intervjuade tycks ha en stor drivkraft i att 
måltidsrasterna ska upplevas positiva av både intagna och vårdare. Det tycks 
ligga en stolthet i att laga mat ifrån grunden med bra råvaror. Indirekt påverkas 
kökspersonalen också av hur maten påverkar de intagna, vilket kan visa sig i 
form av otrevligt bemötande, kritik och ilska eller lugn och uppskattning.  
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I fall då intagna har påverkats av mediadebatten och exempelvis oroat sig för 
glas i kyckling , så har dessa kunnat bemötas med hjälp av humor, vilket upplevs 
ha avdramatiserat situationen och lugnat de intagna. Humor tycks även användas 
för att reducera fientlighet och avleda kritik då intagna har upplevts ge oförtjänt 
kritik på maten på grund av frustration över andra omständigheter. Detta 
framgångsrika bemötande kan tyda på en naturlig förmåga att använda humor på 
ett effektivt sätt, vilket enligt Sala (2003) troligen är en prediktor på en hög grad 
av emotionell intelligens. Humor tycks användas i hög grad även i övrigt och 
detta kan troligen hjälpa till att minska spänningar vid stress och eventuella 
konflikter. Ytterligare aspekter som, enligt vår mening, talar för att 
kökspersonalen besitter en hög grad av empati och emotionell intelligens är det 
humana bemötandet och förståelsen som kökspersonalen visar för såväl de 
intagnas situation som kvinsparnas och vårdarnas arbetssituation. Vidare tycks 
de, vilket tidigare diskuterats, ha en mycket god förmåga att läsa av och avge 
budskap via ickeverbal kommunikation. Alla dessa aspekter sammantaget kan, 
enligt vår tolkning, tyda på att kökspersonalen i stort innehar de fyra relaterade 
förmågor som enligt Mayer (i Kaufmann & Kaufmann, 2005; Northouse, 2007) 
ingår i emotionell intelligens, vilket denne ser som en komplex funktion. De 
relaterade förmågorna är: förmågan att uppfatta och uttrycka känslor, förmågan 
att använda känslor för att främja tänkande, förmågan att förstå egna och andras 
känslor samt förmågan att effektivt hantera känslor hos sig själv och andra. Att 
kökspersonalen trots oförtjänt kritik tycks bemöta intagna med respekt och 
omtanke kan tolkas som att de vägleds av sin förståelse i sitt bemötande. Detta 
är tecken på empatisk förmåga (Holm, 2001). En positiv konsekvens av att 
inneha en god empatisk förmåga är att denna tycks skydda mot utbrändhet så 
länge den emotionella belastningen inte blir för stark, enligt Holm (2001).  

Ett för oss intressant och oväntat forskningsfynd, vilket även titeln på studien 
berör, är att kökspersonalen upplever att de intagna blir mycket lugnare och 
upplever mindre ångest om de tycker att maten är bra och de kan äta sig mätta. 
På en anstalt där maten upplevs ha blivit mycket bättre än tidigare påtalas att 
förbrukningen av ångestdämpande medicin har gått ner bland de intagna, på 
grund av att de har blivit lugnare. Även kriminalvårdschefen på den aktuella 
anstalten bekräftar att medicinförskrivningen har minskat efter att olika 
förändringar har genomförts på anstalten de senaste åren, bland annat avseende 
köket och maten. Denne påtalar också att det är viktigt att servera bra mat på ett 
smakfullt sätt, eftersom matupplevelsen är en så pass viktigt händelse för de 
intagna och kan utgöra skillnaden mellan en bra dag och en upplevelse av 
katastrof. Vi har inte funnit någon tidigare forskning som berör detta resultat, 
dessutom har vi inte lagt fokus på matens betydelse i avseende hur den påverkar 
människor generellt, utan mer som en aspekt av kökspersonalens arbetssituation. 
Vi anser dock att detta forskningsfynd är väl värt att ta fasta på och att det bör 
utredas vidare. Är det matens innehåll och kvalitet, mängden och/eller 
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tillfredsställda smaklökar som resultatet beror på? Den lugnande effekten kan i 
alla fall vara bra att ha i åtanke vid både politiska och interna beslut om 
ekonomiska resurser till maten samt vad gäller matmenyer och recept.  

Läkemedelsförbrukning kostar stora pengar inom Kriminalvården, år 2007 
uppgick kostnaderna till närmare bestämt 26, 5 miljoner kronor enligt statistiken 
(Kriminalvården, 2007). Detta faktum skulle kunna innebära att det både vore 
mer humant och ekonomiskt riktigt att öka matbudgeten för att ta hem vinsten 
på lägre läkemedelsförskrivning. Maten kanske inte ens behöver bli dyrare, ifall 
resurserna kan omfördelas och färre halvfabrikat användas, som påtalades i 
resultatet. Detta skulle troligen även ha en positiv påverkan på kökspersonalens 
arbetstillfredsställelse. Lugnare intagna skulle samtidigt innebära en förbättring 
vad gäller den psykosociala arbetsmiljön för både kökspersonal, vårdare och 
andra som har kontakt med intagna. Färre incidenter där intagna blir upprörda 
och kanske tar till hot och våld skulle i förlängningen kanske, både på grund av 
minskad stressorbelastning och eventuella fysiska skador, även positivt påverka 
både sjukfrånvaro och personalomsättning. Inspiration till förbättring av maten 
bör kunna erhållas från matlagningsprogram från TV som har haft målet att höja 
matkvaliteten och samtidigt få skolbarn att tycka om maten, då detta tycks ha 
varit framgångsrikt. Dessa program, med exempelvis Jamie Oliver och Bert 
Karlsson har enligt vad vi erfar fokuserat på bra råvaror utan onödiga kemiska 
tillsatser samt att maten ska se god ut och smaka gott. Maten behöver som 
nämnts kanske inte kosta mer för att bli bättre, utan det som troligen är viktigast 
för att en positiv förändring ska ske är, enligt vår mening, att attityden till maten 
och dess betydelse ändras hos politiker och personer som har beslutsrätt i frågan.   

5.2 Metoddiskussion 
Beträffande valet av att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 
för att besvara syftet har, under arbetsprocessen, ingenting talat för att ett annat 
val hade varit mer lämpligt. Då avsikten var att ta del av kökspersonalens 
subjektiva uppfattningar om ett så brett område som sin arbetssituation så anser 
vi att kvalitativa intervjuer varit mycket givande för insamling av empiri. Att 
spela in intervjuerna med hjälp av diktafon anser vi vara överlägset bättre än att 
föra anteckningar för hand, dels sparar det mycket tid och säkrar att 
återgivningen av intervjuerna blir mycket tillförlitlig. Men också tillåter det att 
forskaren har ögonkontakt och en god interaktion med intervjupersonen hela 
tiden och inte behöver pausa intervjun för att skriva eller kontrollera att orden 
uppfattats rätt. Det faktum att ljudupptagning inte godkändes på en anstalt kan 
ha påverkat den exakta citat-återgivningen i något fall. Dock kontrollerades 
ordalydelsen med respondenterna på de citat som direkt i intervjusituationen 
ansågs signifikanta. Detta har, enligt vår mening, ökat trovärdigheten på citaten 
från denna anstalt även om det kanske finns vissa mindre avvikelser från det 
som sades. Vi anser även att det var en stor fördel och nästan en förutsättning att 
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vara två, då manuella anteckningar måste föras. Detta då man tar fasta på olika 
saker och kan komplettera och diskutera varandras anteckningar.  

I metodkapitlet har tidigare redogjorts för hur urvalet av respondenter gick till 
och ett tillfällighetsurval, vilket använts i denna studie är, enligt Denscombe 
(2000), inte det ideala att använda sig av i god forskning.  Vi menar emellertid 
att eftersom varje persons upplevelser är unik och därför aldrig kan ses som 
representativ för alla samt att vi faktiskt har intervjuat människor som har 
erfarenhet av de ämnen vi velat studera så har urvalet inte försämrat studiens 
trovärdighet. Eftersom studien främst är kvalitativ så har ju heller inte avsikten 
varit att kunna generalisera resultatet. Förhoppningsvis är dock vissa delar 
överförbara, framförallt till andra köksavdelningar inom Kriminalvården. Även 
om alla arbetsplatser har olika förutsättningar och anställda har olika behov så 
tycktes många upplevelser vara likartade på de anstalter vi besökte, vilket talar 
för att det även kan förhålla sig så i andra kök på andra anstalter. Detta gällde 
exempelvis positiva och negativa aspekter av handräckningstjänst, hög 
omsättning på kvinspar, känslan av att vara bortglömd av organisationen, 
tidspress samt tunga lyft. Det skulle troligen inte heller vara fel att anta att 
personalen skulle uppleva arbetssituationen på liknande sätt, om man införde 
likartade förändringar, såsom att ha regelbunda möten med sin kvinsp eller att 
införa handräckningstjänst där detta inte redan finns. Handräckningstjänst av 
intagna lär inte vara överförbart på kök utanför Kriminalvården, men kanske 
upplevelsen av matlagningsglädje, stress, tunga lyft, funderingar om 
mediadebatten samt feedback från matgäster, både i form av positiv och 
oförtjänt negativ kritik. Lokalvårdare inom Kriminalvården har nämnts några 
gånger i studien och kanske går vissa aspekter, såsom känslan av utanförskap, 
att applicera på dem också. Om man inte ser till sammanhanget utan mer till de 
fenomen som behandlats, såsom feedback, meningsfullhet och variation så torde 
studien ha relevans på alla arbetsplatser.  

I början av studien, innan intervjuturnén påbörjades, träffade vi våra 
kontaktpersoner på Kriminalvården. Dessa informerade om Kriminalvårdens 
organisation, antal köksanställda, resultat från NMI-undersökningen, 
egenkontroll, självförvaltning med mera. De gav oss också information för att 
kunna gå vidare i organisationen för att få intervjuerna godkända. Då det gäller 
kökspersonalens arbetssituation så fick vi dock inte så mycket information, 
förutom att kontaktpersonerna inte visste så mycket om denna yrkesgrupp, då de 
upplevde att det inte är så mycket fokus på kökspersonal. De talade också om att 
maten har en stor betydelse för intagna. Dessa aspekter tyckte vi var intressanta 
varför de togs med i intervjufrågorna. Man skulle alltså kunna tro att resultatet, 
vilket pekar starkt på upplevelsen av att köket är bortglömt i organisationen samt 
att maten har stor betydelse för de intagna kan vara starkt påverkad av den 
förförståelse som vi erhöll vid detta möte. Vi menar dock att så inte är fallet, då 
dessa aspekter i de flesta intervjuer spontant togs upp av respondenterna, utan att 
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vi ens behövde ställa frågorna. Däremot så har antagligen mötet med 
kontaktpersonerna, efter att vi erhållit intervjuresultatet, påverkat studiens 
frågeställningar på så vis att vi valt att inte avgränsa ämnet så mycket utan ta 
med mycket information om de flesta aspekter av arbetssituationen som tagits 
upp. Detta delvis beroende på vårt eget intresse och med hänsyn till 
respondenternas förtroende men även för att kunna ge kunskap till 
organisationen, ifall det generellt är så att människor inte vet så mycket om 
arbetssituationen i köket. En av våra målsättningar är ju att studien ska vara 
användbar. Vad gäller informationen om att vissa kök har självförvaltning, det 
vill säga att de intagna i hög grad själva har ansvar för att planera och laga sin 
mat, visade sig den inte ha någon betydelse för vårt resultat. Detta då ingen av 
de intervjuade, vad vi erfar, hade ansvar för att bistå med hjälp till sådan 
sysselsättning även om det förekom på någon eller några anstalter. Det visade 
sig i stället att det var handräckningstjänsten som var av mer avgörande 
betydelse för kökspersonalens arbetssituation och om detta hade vi inte fått 
någon förhandsinformation.  

Intervjuerna beräknades ursprungligen ta 30 minuter. De flesta varade dubbelt så 
länge trots att samtliga respondenter inledningsvis berättade att de inte kunde 
avsätta så mycket tid. Vår reflektion över detta och förhoppning är att det beror 
på att samtalen kändes givande även för respondenterna. Detta ser vi i så fall 
som mycket positivt. Både för att vi fick mycket mer och intressantare data än vi 
vågat hoppas på och för att vi upplevde att respondenterna i de flesta fall 
verkligen öppnade sig och delade med sig av sina innersta åsikter. Enligt vår 
mening tyder det även på att respondenterna inte heller hämmades vare sig av 
det faktum att vi var två intervjuare eller av att flertalet av intervjuerna 
bandades. Svaren var spontana, rika, specifika och relevanta i samtliga 
intervjuer vilket möter Kvales (1997) mening om vad som kännetecknar kvalitet 
vid intervjuer. Även den intervjun som avbröts gav ett tillfredsställande underlag 
även om den inte täckte in alla aspekter. Dessutom kom vi i flera intervjuer in på 
en del känsliga ämnen och upplevde då en styrka i att vara två intervjuare, vilket 
även Trost (2005) lyfter fram som en fördel vid sådana tillfällen. Enligt Kvale 
(1997) påbörjas analysen redan vid intervjutillfället, vi instämmer och ser även 
med tanke på detta en fördel av att båda ha närvarat vid samtliga intervjuer. För 
övrigt kunde vi även direkt, gemensamt, reflektera över empirin utan att behöva 
invänta att materialet var transkriberat.  

Intervjuguiden var semistrukturerad, det vill säga de övergripande temana skulle 
besvaras men ordningsföljd och följdfrågor anpassades vid varje tillfälle. Detta 
menar vi har tillfört att respondenterna kunnat ge spontana och öppna 
beskrivningar av sina upplevelser utan att vi har behövt avbryta. Även här ser vi 
en fördel av att ha varit närvarande båda två då risken att inte täcka in hela 
forskningsområdet minskats då den som varit åhörare har kunnat fokusera på att 
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alla frågeområden täckts. Respondenterna lyfte överlag självmant fram många 
av våra frågor utan att vi själva behövde formulera dem. 

Vi har i efterhand upptäckt att frågan om mediadebatten samt en följdfråga om 
feedback varit ledande formulerade, vilket naturligtvis är en brist och bör 
undvikas (Denscombe, 2000). Vi vet inte om detta kan ha påverkat resultatet. 
Det troliga är dock att dessa frågor har fått de intervjuade att reflektera lite extra 
över sina egna åsikter i dessa frågor och inte att det har påverkat svaren i så hög 
grad, då dessa har skiftat mellan de olika respondenterna.  

Vidare så var den initiala avsikten med studien att inom forskningsområdet 
belysa fenomenet feedback, vilket också presenterades i missivet som skickades 
ut till anstalterna. Då det i intervjusituationerna visade sig att de övriga frågorna, 
som inte behandlade feedback, gav så många och intressanta aspekter så ansåg 
vi att relevansen i att i stället lyfta fram många av dessa var stor. Studien 
fokuserar därför inte enbart på feedback som tanken var från början. Vi menar 
dock att den lite missvisande informationen i missivet inte har påverkat vare sig 
deltagandet eller resultatet.  

Relevansen av de inledande bakgrundsfrågorna diskuterade vi i förväg men 
valde att ha dem kvar, dels för att få en neutral inledning av intervjuerna i syfte 
att minska eventuell nervositet hos respondenterna och dels för att kunna 
använda oss av dem ifall de skulle tillföra studien något av vikt. De visade sig 
dock inte ha någon tillämplighet i resultatet, då upplevelserna inte tycktes skilja 
sig nämnvärt åt mellan de olika grupperna. Därför har information från 
bakgrundsfrågorna endast använts till beskrivningen av urvalet. 

Vid transkriberingen upptäcktes att vi inte varit helt konsekventa då det gällde 
att formulera intervjufrågorna, även om betydelsen i stort varit den samma. 
Hypotetiskt sett skulle kanske detta kunna ha påverkat svaren, men vi bedömer 
inte att så är fallet. Flera av frågorna ställdes heller aldrig, då intervjupersonerna 
tog upp dessa ämnen spontant. Vi måste även självkritiskt konstatera att vi inte 
behärskat konsten att intervjua till fullo, då vi vid transkriberingen upptäckte att 
vi med ord och ljud bekräftat det intervjupersonen talat om. Ibland har vi inte 
heller kunnat låta bli att kommentera det sagda utifrån rollen som medmänniska 
eller personalvetare. Detta har gjort att intervjuerna i vissa delar liknar ett 
samtal, vilket kanske inte är så lämpligt ur forskningssynpunkt. Vi tror dock att 
detta bidrog starkt till att respondenterna, i vår mening, upplevde ett förtroende 
för oss och att de av den anledningen delade med sig mer av sina personliga 
upplevelser. I så fall bedömer vi att denna i vissa hänseenden bristfälliga 
intervjuteknik i slutändan var av positiv karaktär, då vi fick ett mycket 
omfattande och intressant material att bearbeta i studien.  

Ur forskningssynpunkt upplever vi att vårt tillvägagångssätt vid analysen av 
empirimaterialet, från transkribering, kodning, sammanställningar, 
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kategoriseringar med hjälp av tabeller var ett mycket bra och givande arbetssätt. 
Den noggranna analysen torde göra studien extra tillförlitlig. En nackdel med 
metoden var dock att förfaringssättet var mycket tidskrävande. 

Genom hela arbetet har vi värnat om konfidentialiteten och att uppfylla 
individskyddet. Då flera personer på varje anstalt, av naturliga skäl, vet vilka 
som intervjuats just där har citaten avidentifierats så mycket som möjligt. Vår 
förhoppning är att citat och text som presenteras i studien inte ska leda till att 
någon drabbas av negativa följder utan att de bidrar till en förståelse för hur 
kökspersonalen verkligen upplever sin arbetsmiljö. 

Theorell (2003) lyfter problemet med att respondenters allmänna inställning, det 
vill säga om det är en positivt eller negativt lagd person, kan påverka 
forskningsresultat och visa på samband som är överskattade beroende på hur 
denne person beskriver olika omständigheter. Vi anser dock inte att detta borde 
vara ett problem i denna uppsats, dels för att vi inte försöker generalisera 
korrelationssamband och dels för att det är just subjektiva upplevelser som vi 
vill lyfta fram, oberoende av hur individens läggning påverkar dessa. Vår 
mening är att det inte går att studera en objektiv verklighet, för vem eller vad 
bestämmer vad som är objektivt riktigt? Vi anser att det endast är möjligt att 
studera subjektiva upplevelser av verkligheten. Vår personliga uppfattning är, 
trots dessa aspekter, att resultatet av studien ger en ganska god bild av hur 
kökspersonalen har det på sin arbetsplats.  

Då empirin sträcker över ett stort område har det inte varit möjligt att täcka in all 
tillgänglig teori och tidigare forskning utan vi har varit tvungna att begränsa 
teoriurvalet. Vi är dessutom medvetna om att olika människor kopplar ihop 
upplevelser till olika fenomen. Andra forskare skulle troligen åtminstone delvis 
välja ut andra teorier till analysen, men vi upplever ändå att de teorier som valts 
är relevanta för denna studie då de kan ses som olika aspekter av 
respondenternas upplevelser av sin arbetssituation. Inget fokus har lagts på 
forskning om mat, då vi i studien har lyft frågan om matens betydelse i syftet att 
belysa en aspekt av kökspersonalens arbetssituation, det vill säga ur ett 
personalvetenskapligt perspektiv.  

Vidare så har det varit svårt att kategorisera resultat och teorier i relevanta 
kategorier och teman.  De flesta ämnen tycktes gå i varandra. Det var i vissa fall 
även svårt att se var citat bäst hörde hemma, då de i många fall spände över flera 
aspekter. Vi är medvetna om att de indelningar av resultat, citat och teorier som 
gjorts kanske inte anses optimala av alla, men intentionen har varit att ge en 
tydlig och logisk struktur till uppsatsen. Ett annat dilemma men även en tillgång 
som vi vid några tillfällen upptäckt är att vi i vissa avseenden har olika 
referensramar och olika uppfattningar om exempelvis ords innebörd, såsom 
ordet ”gemenskap”. Då läsaren av denna studie har en egen referensram och 
tolkar våra begrepp i sin tur, så kan dessa osäkerhetsfaktorer tillsammans säkert 
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påverka hur resultatet uppfattas. Endast intervjupersonen som uttalade sig, vet ju 
egentligen vilken definition denne har av olika ord och vi kanske har benämnt 
fenomen med namn som denne inte anser har exakt samma betydelse. Att vi har 
varit två personer som arbetat med detta projekt har medfört att vi inte tolkat 
oreflekterat och ensidigt men har även inneburit att vi nödgats kompromissa 
med vår egen definition av vissa begrepp och fenomen. Det åskådliggör även 
svårigheten i att, som forskare, verkligen förstå vilken betydelse en 
intervjuperson tillskriver ett ord eller fenomen vilket lett till att vi ansträngt oss 
för att verkligen söka lyfta fram de intervjuades subjektiva upplevelser. Vi har 
även använt oss av många citat i resultatredovisningen, vilket ger läsaren 
möjlighet att göra sina egna tolkningar av innebörden. 

Vårt val att täcka in många aspekter av kökspersonalens upplevelser visade sig 
vara lite väl ambitiöst för en C-uppsats. Vi fick även mycket mer empirimaterial 
än vi räknat med då alla fyra anstalter till vår glädje godkände att vi fick komma 
och intervjua. Då vi fann det mesta mycket intressant och samtidigt viktigt att 
förmedla så har vi inte velat begränsa studien alltför mycket. Uppsatsen tog 
således längre tid och blev mer omfångsrik än vad vi tänkt oss. Arbetet har varit 
väldigt givande och lärorikt för oss och vi hoppas avslutningsvis att det arbete vi 
har lagt ner ska leda till att studien ska ge värdefull kunskap även till andra! 

5.3 Slutsatser 
Följande slutsatser har dragits utifrån studiens resultat och resultatdiskussion: 

Den intervjuade kökspersonalen tycks uppleva sin arbetssituation övervägande 
positivt. De lyfter bland annat fram positiva aspekter såsom gemenskap och 
social kontakt med medarbetare och intagna, humor och glädje, meningsfullhet i 
att bidra till vården av intagna, arbetsrotation och möjlighet att påverka menyer 
och recept. Vad gäller negativa aspekter av arbetssituationen lyfter de fram 
bland annat stress, tunga lyft, bristfälligt chefsstöd från kvinspar, svårigheter att 
ta in vikarier vid behov samt gränssättning mot intagna. De negativa aspekter 
som framkommit i studien kombinerat med statistik från en NMI-undersökning 
och sjukfrånvarostatistik pekar på att det, trots respondenternas upplevda trivsel, 
finns anledning till att generellt se över kökspersonalens arbetssituation inom 
Kriminalvården för att ytterligare kunna höja trivseln och även främja hälsan.  

Kökspersonalen upplever att de främst får feedback angående utfört arbete från 
de intagna. Denna feedback upplevs dock ofta bestå av oförtjänt kritik, vilket 
förklaras med att de intagna avreagerar sig på maten på grund av andra 
frustrerande omständigheter, såsom negativa beslut och tristess. Majoriteten 
saknar feedback från köksansvariga kvinspar och både kockar och 
köksföreståndare önskar mer feedback av varandra, både positiv och konstruktiv 
negativ då de ser detta som en möjlighet till positiv förändring. Återkoppling 
tycks annars ofta ske ickeverbalt. De intervjuade upplever att positiv feedback 
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påverkar dem på så sätt att de känner sig gladare, får bättre självförtroende och 
känner sig motiverade att göra en bättre arbetsprestation. Obefogad negativ 
feedback, särskilt från arbetskamrater, upplevs påverka respondenterna på så vis 
att de blir ledsna, frustrerade, provocerade eller upplever att de vill ge upp. 
Enligt den diskussion som förts så skulle mer positiv feedback överlag, speciellt 
från kvinspar och köksföreståndare, vara önskvärt då detta ur flera perspektiv 
skulle kunna påverka kökspersonalens upplevelse av sin arbetssituation positivt.  

Maten och köksavdelningen upplevs ha en stor betydelse för de intagna medan 
majoriteten av kökspersonalen upplever att de är bortglömda av den övriga 
organisationen. Ett oväntat forskningsfynd är att de intagna upplevs bli mycket 
lugnare och mer samarbetsvilliga då de är nöjda med maten. Vissa tecken tyder 
också på att en förbättring av maten kan bidra till en minskad förbrukning av 
ångestdämpande medicin hos de intagna. Detta anser vi vara mycket intressant 
och väl värt att utforska vidare. Det kan visa sig vara både mer humant och mer 
ekonomiskt riktigt att lägga mer resurser på de intagnas mat för att i stället göra 
besparingar på en lägre läkemedelsförbrukning, då den utgör en mycket stor 
kostnad varje år inom Kriminalvården. Nöjdare och lugnare intagna skulle 
dessutom påverka arbetssituationen positivt både för kökspersonal och vårdare. 

Handräckningstjänst av intagna har visat sig vara en aspekt som i mycket hög 
grad tycks påverka kökspersonalens arbetssituation i de kök som nyttjar detta. 
Bland annat tycks kontakten med de intagna uppskattas av de intervjuade och 
tillgodose deras sociala behov samt påverka deras känsla av upplevd 
meningsfullhet i arbetet. Detta kan i sin tur påverka både arbetstillfredsställelse, 
sjukfrånvaro och personalomsättning positivt. Det upplevs också mycket positivt 
att de intagna kan hjälpa till med bland annat diskning och tunga lyft. En negativ 
aspekt är dock att kökspersonalen upplever att det krävs mental styrka för att 
sätta gränser och orka stå emot de intagnas önskemål och tjat. Trots risken för 
hot och våld uppger respondenterna att de känner sig trygga på sitt arbete. 

De ansvariga cheferna/kvinsparna upplevs byta tjänst mycket ofta samt ha en 
mycket stor arbetsbelastning, vilket upplevs påverka kökspersonalen negativt. 
Majoriteten av respondenterna upplever att chefsstödet är mycket bristfälligt och 
att kvinsparna inte har tid att engagera sig i köksverksamheten. Detta påverkar 
troligen kökspersonalens känsla av betydelsefullhet inom organisationen 
negativt, då de känner sig bortglömda. Det fåtal respondenter som upplever sig 
uppmärksammade av kvinspen och organisationen uppfattar det mycket positivt. 
Då uppmärksamhet och uppskattning från chefer enligt teorierna är en mycket 
viktig källa till arbetstillfredsställelse och motivation, är det enligt vår mening 
viktigt att se över både organisation och kvinsparnas arbetssituation, för att 
situationen ska kunna förbättras för både kökspersonal och kvinspar. Det vore 
enligt vår mening relevant att se över orsaken till den snabba omsättningen på 
kvinspar och huruvida detta är en allmän företeelse inom Kriminalvården.        
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Enligt det teoretiska resonemanget i resultatdiskussionen tycks respondenterna 
motiveras starkt av ett socialt behov då gemenskap och social kontakt med 
medarbetare och intagna tycks vara viktigast för deras arbetstillfredsställelse och 
trivsel. Vidare tycks kökspersonalen besitta empatisk förmåga och emotionell 
intelligens, vilket tycks vara en framgångsfaktor i bemötandet av de intagna. 
Bland annat används humor för att avleda kritik och minska spänningar då detta 
behövs. Kökspersonalen tycks också besitta en hög grad av KASAM, känsla av 
sammanhang, vilket torde hjälpa dem att hantera en hög stressbelastning och att 
hålla sig friskare, enligt den diskussion som förts. Vidare tycks de intervjuade ha 
en human människosyn och en tro på en human kriminalvård, vilket även 
överensstämmer med Kriminalvårdens önskvärda kriterier för anställda.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ett forskningsförslag är att mer ingående fokusera på skillnader i upplevelser 
hos kökspersonal som arbetar med intagna med handräckningstjänst och de som 
inte gör det, då denna aspekt av arbetet visat sig vara av stor betydelse för 
respondenterna i vår studie. Om handräckningstjänst överlag uppfattas så pass 
positivt så kanske detta motiverar andra anstalter att genomföra samma 
förändring, i de fall dessa inte hindras av säkerhetsskäl. Detta skulle kunna 
gynna både kökspersonalens och de intagnas välbefinnande på anstalten, 
samtidigt som det eventuellt skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktigt. 
 
Det skulle vidare vara intressant att ta del av forskning om aspekter gällande 
handräckningstjänst samt matens och kökets betydelse ur de intagnas perspektiv, 
upplever de situationen på samma sätt som kökspersonalen? 
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är utreda om det är en generell 
företeelse inom hela Kriminalvården att kvinsparna byter tjänst förhållandevis 
ofta. Vad är i så fall orsaken, kan det vara kopplat till för hög arbetsbelastning? 
 
Fördjupad forskning vad gäller ett eventuellt samband mellan matupplevelsen 
hos de intagna och deras sinnestillstånd samt förbrukning av, i första hand 
ångestdämpande, medicin är något som vi rekommenderar. Ifall resultatet från 
vår studie stämmer generellt till så måtto att en positiv matupplevelse lugnar de 
intagna och minskar behovet av medicin så skulle en tillämpning av denna 
kunskap kunna bidra till stora vinster, både av ekonomisk och human karaktär. 
Det vore även intressant att koppla denna forskning till skolvärlden. Skulle 
bättre skolmat, både avseende syn- och smakupplevelse, innehåll, kvalitet och 
mängd innebära att barnen blir lugnare? Positiva konsekvenser skulle i så fall 
kunna tänkas vara lugnare lektioner med större kunskapsinhämtning som följd. 
Det skulle kanske även kunna leda till exempelvis mindre skadegörelse, bråk 
och mobbing samt också en lägre negativ stresspåverkan på skolpersonalen. 
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BILAGA 1 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX-STATISTIK 
 
 

Statistik från Nöjd-Medarbetar-Index-undersökning på Kriminalvården 2008 

 
Har du under den 

senaste 12-
månadersperioden sökt 

annat arbete? 

Region A Region B Region C Region D Region E Region F 
Kökspers, 
lokalvård 

Kökspers, 
lokalvård 

Kökspers, 
lokalvård 

Kökspers, 
lokalvård 

Kökspers, 
lokalvård 

Kökspers, 
lokalvård 

Ja till ett annat 
verk/myndighet/kommun 
eller företag % 12 56 41 22 10 37
Ja till en annat 
verksamhetsställe/enhet 
inom Kriminalvården % 2 0 2 0 0 0
Nej % 86 44 56 78 87 59
Uppgift saknas % 0 0 0 0 3 4
TOTALT TOTALT 100 100 100 100 100 100

ANTAL 
SVARANDE 

42 16 41 18 30 27
 

(Regionernas namn är avidentifierade) 
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BILAGA 2 MISSIV   
 

Hej! 

Vi är två studenter från Norrköping som läser sista terminen på Personal- och 
arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Vi heter Annki Molund 
och Helena Nilsson och vi är 40 respektive 46 år ”unga”. 

Som examination på vår utbildning vill vi nu skriva vår C-uppsats om kökspersonalens 
arbetssituation inom Kriminalvården. Vi har fått tillstånd av Kriminalvården att besöka 
några anstalter för att göra intervjuer och nu hoppas vi på just din hjälp med vår 
uppsats!  

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om kökspersonalens upplevelser av 
feedback på arbetet. Vi är intresserade av vad du får för typ av feedback, av vilka och 
hur den påverkar din arbetsmotivation och din trivsel på arbetsplatsen.  

Varje intervju kommer att ta ungefär 30 minuter och det är frivilligt att ställa upp. Vi 
kommer att behandla allt material konfidentiellt, det vill säga vi kommer inte att tala 
om vem som har deltagit eller vem som sagt vad till någon. I uppsatsen kommer vi inte 
heller att nämna personnamn, anstalt eller region, utan bara att det gäller kökspersonal 
inom Kriminalvården. Vi kommer även att förstöra svaren efteråt.  

Vi vill förtydliga att det inte är på Kriminalvårdens uppdrag som vi skriver uppsatsen, 
utan som ett led i vår utbildning. Vi hoppas dock att vår studie i förlängningen 
kommer att kunna bidra till förbättringar vad gäller arbetsmiljön.  

Det är väldigt viktigt för oss att få genomföra intervjuerna och vi blir väldigt glada och 
tacksamma om du vill träffa oss när vi kommer till din arbetsplats! 
 

Hoppas vi ses! 

Bästa hälsningar, 
Annki Molund och Helena Nilsson 

 
Ps: Kontakta gärna oss eller vår handledare om du har några frågor: 

Annki Molund, mobil XXX, mail: XXX 
Helena Nilsson, mobil XXX, mail: XXX 
Handledare: Eva Hammar Chiriac, fil.dr & universitetslektor i psykologi, 
tel: XXX,mail:XXX 
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BILAGA 3 INTERVJU-GUIDE   
 

Bakgrundsfrågor: 
Befattning (Vad innebär det kortfattat) 
Ålder 
Kön 
Anställningsform (tillsvidare, vikare etc) 
Anställningstid (i detta kök) 
Självförvaltning / Handräckningstjänst?  
 
Intervjufrågor och förslag på följdfrågor: 
 
1. Kan du kortfattat berätta om hur du upplever din arbetssituation i köket rent 
allmänt? 

-Vad är positivt med ditt arbete? Vad är mindre positivt (negativt)? 
- Upplever du arbetsmiljön som övervägande positiv eller negativ? (I så fall varför?) 
 

2. Får du information eller synpunkter från andra om hur du utför ditt jobb? 
-Av vem får du informationen? (chefer, arbetskamrater, klienter) 
-Vad har du fått för information? (Har den varit positiv eller negativ? ) 
  (Har du inte fått några positiva/negativa synpunkter också?) 
-Upplever du det som positivt eller negativt att du får den här informationen? 
-Hur påverkar feedback din arbetsmotivation och trivsel på arbetet? 
-Saknar du någon typ av feedback, som du skulle vilja ha för att få mer arbetsmotivation? 
-Ger du själv feedback? 
-Tror du att dina upplevelser delas av de andra som arbetar i köket? 

 
3. Får du höra synpunkter från andra när det gäller dig som person? (som inte gäller  
arbetet du utför? exvis: utseende, beteende, klädstil, ordval, ålder, kön, etnicitet)  

-Av vem får du informationen? (chefer, arbetskamrater, klienter) 
-Vad säger de? (Har de sagt positiva och/eller negativa saker? ) 
  (Har du fått några positiva/negativa synpunkter också?) 
-Hur upplevde du det? (Kändes det positivt eller negativt?) 
-Hur påverkar det din arbetsmotivation och trivsel på arbetet? 
-Tror du att dina upplevelser delas av de andra som arbetar i köket? 

 
4. Vi upplever att det är mycket diskussion i media och samhället om mat, matkvalitet, 
skolbespisningar, kökshygien eller hur mycket en portion får kosta och så vidare.  
Upplever du att den här debatten påverkar dig personligen? 

-Påverkar debatten din arbetsmotivation och trivsel? På vilket sätt? 
 

5. Vad har du för uppfattning om vad maten har för betydelse? 
-öppen fråga för att se vilka svar som ges, om de undrar, för klienterna i första hand. 
-kökets betydelse i organisationen? 

 
6. Är det något som du tycker att vi har glömt att fråga eller något du vill berätta? 
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