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NyundersökningfrånSEKO:

Allvarligutvecklinginom
Kriminalvården

Sexavtiokriminalvårdareuppleverattdetförekommervåldellerhotomvåldpådenegnaarbets-

platsen.Likamångatyckerattstressnivånharökatdetsenasteåret.Detvisarenundersökningsom

SEKO–FacketförServiceochkommunikationharlåtitNovusOpiniongörablandförbundetsmed-

lemmarinomKriminalvården.

SEKO har låtit Novus Opinion ställa frågor om arbetsmiljön till 2 000 av förbundets medlemmar 

inom Kriminalvården. Resultatet av undersökningen är nedslående. 

Problem med våld och hot om våld är alltså vanligt förekommande inom Kriminalvåden.En av 

tre kriminalvårdare tycker dessutom att arbetsmiljön har blivit sämre det senaste året. Sex av tio 

instämmer i att stressnivån har ökat och lika många uppger att någon är utsatt för risk i samband 

med ensamarbete. Varannan instämmer i att de är underbemannade vilket innebär ett hot mot 

säkerheten. 

De anställda på häkten hör till de allra mest utsatta. Här uppger varannan att arbetsmiljön har 

blivit sämre det senaste året. Tre av fyra instämmer i att stressnivån har ökat, medan sex av tio 

tycker att de är underbemannade.  

Dåligberedskapförkrissituationer

Varannan kriminalvårdare i undersökningen uppger att de inte deltagit i någon beredskapsövning 

det senaste året. Det betyder att Kriminalvården bryter mot sina egna föreskrifter som säger att 

”För att upprätthålla goda kunskaper om och skicklighet i att hantera olika former av incidenter 

skall beredskapsplanen övas regelmässigt, minst en gång om året.” 

Enligt SEKO är det viktigt att alla kriminalvårdare ges möjlighet att öva inför krissituationer. 

Som krissituation räknas bland annat fritagningsförsök, gisslantagning, våld intagna emellan och 

våld mot personal. Genom väl genomförd övning skulle flera av dessa situationer kunna hanteras 

på ett säkrare sätt och många skulle kanske rent av kunna undvikas. SEKOs uppfattning är att de 

anstalter som inte genomför beredskapsövningar äventyrar sina anställdas liv och hälsa. 

Antaletkriminalvårdarepågolvetminskar-deintagnablirfler

Sverige har aldrig haft så många anställda inom Kriminalvården som i dag. Trots det uppger alltså 

kriminalvårdarna att underbemanningen och stressnivån ökar. Förklaringen till detta motsats-

förhållande är enligt SEKO att samtidigt som antalet anställda ökar, är det allt färre som job-

bar närmast de intagna.  De anställda inom Kriminalvården ägnar sig allt mer åt administrativa 

arbetsuppgifter. Faktum är att det aldrig tidigare har funnits så få kriminalvårdare på golvet som 

det gör i dag.  

Parallellt med denna utveckling fortsätter antalet intagna att öka. Enligt myndighetens egna 



siffror är dagens klientantal det högsta på 15 år. Satsningar på övriga delar i rättsväsendet gör 

dessutom att prognosen för de kommande åren är att antalet klienter kommer att fortsätta öka. 

Lägetkommerattförsämras

SEKOs undersökning visar på en allvarlig utveckling inom Kriminalvården och värst är situatio-

nen på landets häkten. Det kan förklaras med Kriminalvårdens brist på platser. Häktena, som ju 

är den första anhalten för de intagna inom Kriminalvården, blir av förklarliga skäl fulla när det 

saknas anstaltsplatser att placera de dömda på. 

I detta läge har Kriminalvårdsverket aviserat att de ekonomiska ramar som regeringen tilldelat 

myndigheten i höstbudgeten inte på långa vägar räcker till. Detta medför bland annat att ett antal 

häkten och anstalter snarast måste avvecklas. Samtidigt stoppas nybyggnationer av redan pro-

jekterade anstalter. Omkring 500 platser och ungefär lika många arbetstillfällen kan komma att 

försvinna.

Om prognosen blir verklighet kommer de tidigare stora problemen med överbeläggning på 

häkten och fängelser att återigen hamna i fokus. En naturlig följd av detta blir att kriminalvårdar-

nas arbetsmiljö försämras ytterligare. 

BråsrapportgerSEKOstöd

2006 kom Brottsförebyggande rådets (Brås) rapport ”Hot och våld mot kriminalvårdens perso-

nal”. Rapporten beställdes av den förra regeringen och bygger bland annat på en enkätundersök-

ning. Undersökningen pekar på flera allvarliga brister inom svensk kriminalvård. Till exempel 

uppger omkring 40 procent av kriminalvårdarna i anstalt, häkte och transporttjänst att de drab-

bats av hot, trakasserier eller våld från intagna eller klienter. Flera problemområden identifierades  

men inga åtgärder vidtogs. Den nu aktuella undersökningen från SEKO visar att de problemområ-

den som Brå identifierade inte bara kvarstår, de har dessutom växt i omfattning. 

SEKOskrav
3RegeringenmåstegeKriminalvårdenekonomiskagarantiersåattdeplanerade

nybyggnadsprojektenkanslutföras.

3Alltensamarbetenärmastdeintagnamåstestoppas.Högrepersonaltäthetkrävs.

3Allakriminalvårdareskagenomgåberedskapsövningarminstengångperår.

FaktaKriminalvårdenochSEKOsmedlemmar

SEKO har drygt 4 000 medlemmar inom Kriminalvården. De finns representerade inom hela myndigheten men arbetar 

främst på anstalter, häkten samt inom transporttjänst och frivård. 






























