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Abstrakt  

Att arbeta som kriminalvårdare kan verka både spännande och farligt. Många människor är 

nog av uppfattningen att det endast är stora starka män som är mest lämpade för den typen av 

arbete. Hur är det egentligen då att vara kvinna och arbeta inom Kriminalvården? Tidigare 

forskning om kvinnliga kriminalvårdare visar att säkerhetsupplevelsen i många fall är 

relaterad till utrustning och att bemötandet kvinnorna får uppleva är kopplat till nedvärdering, 

både från intagna och kollegor. Vårt syfte med uppsatsen är att synliggöra hur kvinnliga 

kriminalvårdare upplever sin säkerhet i sin yrkesutövning. Vi vill skapa en större förståelse 

för vilka situationer en kvinnlig vårdare kan komma att utsättas för. Den teoretiska 

utgångspunkten som denna uppsats har utgått ifrån är maktteori, dramaturgisk rollteori och 

genus. Genom att intervjua sex informanter både via mail och vid fysiska möten har vi fått 

fram material som tyder på att kvinnorna upplever säkerheten i vissa situationer som 

bristfällig och att bemötandet varierar beroende på intagen och kollega. Resultatet visar att 

kvinnornas upprätthållande av roll är viktig för att tydliggöra vem som har makten av vårdare 

och intagen. Slutligen visar vår uppsats att brister inom Kriminalvården existerar och bör 

förebyggas för att skapa en säkrare miljö. 

 

Nyckelord: Kvinnlig kriminalvårdare, säkerhet, bemötande, intagen, makt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

To work as prison officers may seem both exciting and dangerous. Many people are probably 

of the opinion that only big strong men are most suitable for that type of work. How is it then 

to be a woman and to work within the prison? Previous research about female prison officer’s 

experience of safety shows that in many cases are related to the equipment and that the 

refutation women will experience is linked to the devaluation, both from inmates and 

colleagues. Our purpose in this paper is to highlight how female prison officers perceive their 

security in their profession. We want to create a greater understanding of what situations a 

female prison officers can be exposed for. The theoretical starting points in this paper are 

power, role of theory and gender. By interviewing six informants both by mail and in-person 

meetings, we have developed materials that suggest that women experience safety in certain 

situations flawed and for reply varies depending on the inmates and colleague. The result 

shows women’s maintaining of role is important for clarify who has the power between prison 

officers and inmates. Finally, shows our thesis that the exists flaws in the correctional and 

should be prevented in order to create a safer environment. 

 

Keywords: Female prison officers, security, refutation, inmates, power  
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1. Inledning   

Att arbeta inom Kriminalvården kan utsätta vårdaren för en rad olika hotfulla och våldsamma 

situationer. Detta kan exempelvis handla om direkt våld, hotelser med olika föremål, 

trakasserier och psykiskt våld. Faktum är att de senaste två åren har våldet mot tjänstemän 

inom rättsväsendet ökat menar Jusek (2013) som är ett fackförbund för jurister, ekonomer och 

samhällsvetare. Kriminologen Kristina Jerre (2009) menar även hon i sin studie “Ökat hot och 

våld i arbetslivet - en följd av förändrade arbetsförhållanden?” att hot och våld är vanligt 

förekommande inom yrken där makt och myndighetsutövning sker. Kriminalvården är en 

myndighet som består av maktrelationer mellan vårdare och intagna där vårdarnas uppgift är 

att disciplinera brottslingarna till själsliga individer (Foucault, 2003). Att arbeta inom ett yrke 

där hot och våld är vanligt förekommande är genom tiderna förknippat med ett manligt yrke, 

ändå har det i dagens samhälle skett en stor förändring vad det gäller kvinnors möjligheter att 

få arbeta inom rättsväsendet. Denna förändring har lett till att Kriminalvården stävar efter en 

jämn könsfördelning hos sina anställda för att motverka diktomin i samhället (Hirdman, 

2003). 

 

Författarna Van de Lippe, Graumans & Sevenhuijsen (2004) visar att det råder en osäkerhet 

hos samhällets medborgare när det handlar om kvinnliga poliser och kriminalvårdare. 

Kvinnorna uppfattas ibland för svaga för att kunna hantera hotfulla och våldsamma personer 

(Van de Lippe et al. 2004). Detta antagande som författarna har kommit fram till har lett oss 

till frågor som: hur är det egentligen att vara kvinna och ta sig an de arbetsuppgifter som 

Kriminalvården kräver? Är de intagna mer benägna att utsätta kvinnliga vårdare för hotfulla 

situationer? Hur säkert är det som kvinna att arbeta som kriminalvårdare? 

 

I vår studie innebär begreppet “säkerhet” hur de kvinnliga kriminalvårdarna upplever trygghet 

i sin yrkesutövning. Kriminalvården menar att en grundläggande trygghet bör finnas hos 

vårdaren för att kunna utföra arbetet och för att inte försätta sig själv eller sina kollegor i fara 

(Kriminalvården, 2014). Intresset för vår studie väcktes när vi genom media läste om hur en 

kvinnlig vårdare hade blivit misshandlad till döds av en intagen. Men intresset bygger även på 

att vi till tillföra mer material till den forskning som redan finns för att uppmärksamma och 

visa att hot och våld mot kvinnliga vårdare inom Kriminalvården förekommer.   

Kriminalvården är den myndighet i Sverige som tar hand om de individer som kan ha begått 

ett brott och som har begått ett brott. Vi anser att vår studie om kvinnliga kriminalvårdare är 
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ett ämne som bör belysas, då det skapar en direkt förståelse för hur kvinnorna faktiskt 

upplever sitt yrke. Den sociologiska relevansen blir då att försöka förstå på vilket sätt 

kvinnorna upplever sig säkra i sin roll som kriminalvårdare. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga kriminalvårdare upplever sin trygghet 

på arbetet. Vi är vidare intresserade av att undersöka hur kvinnor upplever bemötande såväl 

från de intagna som från deras manliga kollegor och om de upplever att deras kön har 

betydelse. Genom att intervjua kvinnor som är och har varit verksamma inom Kriminalvården 

hoppas vi få en djupare förståelse över hur de upplever sin yrkesroll.  

 

1.2 Frågeställningar 

Vi har i vår studie skapat tre frågeställningar, där vår huvudfrågeställning är: 

– Hur upplever kvinnor sin trygghet när de utövar sin yrkesroll som kriminalvårdare? 

 

Vi har även valt att ha två underfrågeställningar vilka är: 

– Vilken betydelse har det kvinnliga könet i mötet med de manliga intagna? 

– Hur upplever kvinnorna sitt arbete på en mansdominerande arbetsplats? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi kommer inte i denna studie studera Kriminalvården som myndighet och statlig 

organisation. För att förtydliga studiens syfte kommer vi att enbart fokusera på de kvinnliga 

vårdarna som är verksamma eller har varit verksamma inom Kriminalvården. Vårt fokus är 

kvinnors trygghet och bemötande inom Kriminalvården och deras egna upplevelser av sin 

yrkesroll. Vi kommer inte ta upp hur de upplever sin trygghet och bemötande utanför 

arbetsplatsen. 
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2. Begreppsdefinitioner 

Vi har här valt att beskriva de tre mest förekommande begreppen som är centrala i vår 

uppsats. Dessa begrepp har i syfte att förtydliga vad vi menar när vi relaterar till dem, detta 

för att läsaren ska ha klart för sig hur vi väljer att använda oss av begreppen. 

2.1 Kriminalvårdare 

En kriminalvårdare arbetar på en anstalt och/eller i ett häkte med uppgift att vårda och 

övervaka de intagna. Kriminalvårdaren övervakar all ordning och säkerhet och försöker 

genom olika aktiviteter, stödsamtal motivera interner att frångå sitt kriminella liv och 

beteende. En kriminalvårdare tillgodoser också att internerna får kläder, mat och hjälp med att 

bland annat söka arbete. Som kriminalvårdare har de mycket och nära kontakt med de intagna 

och kräver psykisk och fysisk stablitet (Utbildningssidan, 2015). 

2.2 Säkerhet 

Kriminalvårdens definition av begreppet säkerhet innefattar att en upplevelse av trygghet ska 

finnas för de anställda. Denna upplevelse av trygghet ska med stöd i bland annat den 

utrustning som finns inom Kriminalvården som kameror och larm för de anställda ge upphov 

till detta. Säkerhet enligt Kriminalvården innefattar även att korrekta riskbedömningar görs 

dagligen och att utbildning för hur våld och hot från de intagna ska bemötas. För att en bra 

säkerhet ska finnas inom Kriminalvården krävs det att kriminalvårdarna dagligen har en 

integration med de intagna (Kriminalvården, 2014). 

2.3 Hot och våld 

Hot innebär muntliga hotelser om skadegörelse och/eller fysiskt våld riktat till en annan 

människa eller hot om självskadebeteende mot individen själv. Hot definieras även med 

exempelvis ett aggressivt kroppsspråk, ofrivilliga sexuella gester och personalangrepp inom 

vård och omsorg. Hot kan också innebära en ständig rädsla hos en individ där kontinuerliga 

händelser exempelvis respektlöshet, ökar sårbarheten i individens yrkesroll. En aggressiv 

handling som leder till fysisk eller psykisk skada hos en annan människa är definitionen av 

begreppet våld. Exempel på fysiskt våldsliga handlingar är att bitas, knuffas och överfall med 

sparkar och slag (Akademikerförbundet SSR, 2011). Psykisk våldsliga handlingar innebär 

ständig kränkning och tvång till förnedrande handlingar. Psykiskt våld innefattar även 

isolering från omvärlden och begränsning av att utöva individens enskilda intressen 

(Kvinnofridslinjen, 2015).   
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3. Bakgrund 

Kriminalvårdsstyrelsen startade sin verksamhet år 1825 och fram till år 1998 var varje enskild 

del som häkte, frivård och anstalt en egen myndighet inom Sveriges kommuner. Efter 1998 

räknas Kriminalvården i Sverige som en statlig myndighet, detta har att göra med den reform 

som antogs 1 januari 2006 (Regeringen prop. 2004/05:176). Huvudansvaret som 

Kriminalvården har är att se till att dömda personer avtjänar sitt straff och på så vis bidrar 

Kriminalvården till att samhället blir säkrare och tryggare. Kriminalvården har även ett nära 

samarbeta med andra myndigheter som Polisen och Migrationsverket, där Kriminalvården 

bland annat utför transporter till dessa myndigheter med intagna. I dagens läge har 

Kriminalvården i Sverige ca 11 000 anställda och strävar ständigt efter en jämn 

könsfördelning och mångfald hos sin anställda. Könsmässigt är majoriteten av de anställda 

män (Kriminalvården, 2014). Historiskt sätt har det självklart skett en förändring från 

Kriminalvårdsstyrelsens början på 1800 talet till nutid. Detta innebär både hur 

könsfördelningen hos de anställda har ändrats, men även hur verksamheten har utvecklats. 

Förr i tiden arbetade endast männen med hanteringen av de intagna, vilket sköttes med 

betydligt mer ohumana straff än idag. Även säkerheten för vårdarna var betydligt mer 

bristfällig än i dagens läge då överfallslarm och kamerabevakning inte existerade. När det 

gäller kvinnornas entré till att få börja arbeta som kriminalvårdare skedde detta så sent som 

slutet av 1950 talet. Innan dess hade kvinnornas uppgifter varit förlagda som sjuksköterskor 

och kokerskor (NE, 2015). 

 

Trots att säkerheten inom Kriminalvården har blivit bättre och i dag har som policy bland 

annat att ensamarbete inte får ske, förekommer det i alla fall. En följd av ensamarbeten med 

farliga intagna kan leda till att vårdarna utsätts för våld. Ett exempel på detta var händelsen på 

Flemingsbergs häkte i Stockholm. I oktober 2011 skrev SvD Nyheter en artikel om att en ung 

kvinnlig kriminalvårdare vid Flemingsbergs häkte hade blivit misshandlade till döds av en 

manlig intagen. Här berättas det att den kvinnliga vårdaren hade bortsett från de 

säkerhetsföreskrifter som finns hos Kriminalvården om att en vårdare aldrig får vara ensam 

med en intagen. Mannen som mördade den kvinnliga vårdaren satt inne för våldsbrott och 

hade blivit värderad av personalen som mycket farlig. Artikelförfattaren referera till 

Kriminalvårdens föreskrifter att personalen ska flera gånger under året träna på hur de ska 

bemöta krissituationer. Samtidigt refererar journalisten även till en undersökning från 2009  
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gjord av SEKO där det framkommer att varannan kriminalvårdare svarat att de inte har fått 

någon utbildning inom krishantering under det senaste året alls (SvD, 2011). 

Två år efter händelsen om den mördade kvinnliga kriminalvårdaren, utförde det akademiska 

fackförbundet Jusek (2013) en studie som visade på hur verksamma inom det svenska 

rättsväsendet (inte inom Kriminalvården) upplevde sin säkerhet när de utövar sin yrkesroll. 

Resultatet studien ledde till var att var femte yrkesverksam inom rättsväsendet som Domstol, 

Polismyndighet och Åklagarväsendet en eller flera gånger har upplevt rädsla i sitt yrke. De 

yrkesverksamma individerna som upplevde mest rädsla och utsatthet vad det gäller hot och 

våld, var de som arbetade inom Kronofogdemyndigheten. Noterbart var även att andra 

myndigheter upplevde en positiv förändring, medan anställda hos Kronofogden ansåg att hot 

och våld hade ökat under 2013 i jämförelse med året 2011. Att medarbetarna inom 

Kronofogden kände sig mer trygga under 2011 kan ha att göra med den satsning som den 

svenska regeringen gjorde under 2011, gällande att förbättra arbetssäkerheten för de anställda 

inom rättsväsendet. Regeringen lade ner 15 miljoner kronor på att skapa bättre utbildning 

inom konflikthantering, förbättrad teknisk utrustning och ökat stöd för de anställda som blivit 

utsatta för någon form av hot, våld eller trakasserier. Detta gällde yrkeskategorierna: 

Domstolsväsendet, Kronofogdesmyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarväsendet. Även 

om regeringen har lagt ner energi på att öka tryggheten för de anställda inom rättsväsendet 

visar statistik att hot och våld mot rättsväsendet ändå har stigit från 2011 till 2013. Dessutom 

visar Juseks studie att även om hot och våld har ökat mot rättsväsendets yrkesverksamma är 

det ett få tal som anmäler händelserna och de anmälningar som görs läggs oftast ner av 

polisen (Jusek, 2013). 

 

Omkrim är en tidning som specifikt vänder sig till Kriminalvårdens personal i hela landet. I 

tidningens utgåva från juni 2014 intervjuades Per Westberg som är säkerhetsansvarig inom 

Kriminalvården. Han säger till tidningen att säkerhetsarbetet hos Kriminalvården ständigt 

måste uppdateras och att personalen inte enbart kan förlita sig på teknisk utrustning. Han 

menar istället att det mest framgångsrika konceptet för att skapa god säkerhet inom 

Kriminalvården är noggrannhet i arbetet, självklart menar han även att teknisk utrustning 

bidrar till en trygghetskänsla för medarbetarna, men att grunden ligger i att de anställda även 

måste försöka läsa av varje intagen enskilt. Dessutom är det viktigt att Kriminalvårdens 

underrättelseverksamhet ständigt är uppdaterade om det finns någon risk för att säkerheten 

inom någon avdelning är bristande. Även om det sker incidenter mot de anställda hos 

Kriminalvården anser Per Westberg att det ändå är tryggt för de anställda att arbeta inom 
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anstalter, häkten och frivård. Samtidigt slår han inte helt ifrån sig att våld är förekommande, 

men menar att sådana händelser oftast sker när noggrannheten hos vårdaren har brustit. 

Ansvaret för detta lägger han både på den enskilde vårdaren men även på ansvarig chef 

(Omkrim, 2014). 

 

Nyheteridag publicerade 2015-03-04 en artikel om en kvinnlig kriminalvårdare i USA som 

nästan blev våldtagen av en manlig intagen som är dömd för våldtäkt mot en 13 årig flicka. 

Den manliga intagen tog sig in till den kvinnliga vårdarens vaktpost och släpade sedan med 

henne till ett av badrummen där han både tog av sig sina kläder och den berörda kvinnans 

tröja. De intagne hann däremot inte påbörja någon våldtäkt då räddningen till den kvinnliga 

kriminalvårdaren kom från en grupp andra intagna. Dessa intagna slog sönder dörren till 

badrummet och kunde därefter brotta ner förövaren. Norman Seabrook, chef för det berörda 

fängelset, menar att detta visar på en stor mentalitet och respekt hos de övriga intagna till den 

kvinnliga vårdaren. Han menar även att denna mentalitet och respekt möjligtvis grundar sig i 

att de intagna kunde sammankoppla den berörda kvinnan med sina egna kvinnliga förebilder 

som mammor och systrar. Utan deras agerande hade troligtvis den kvinnliga vårdaren blivit 

våldtagen (Nyheteridag, 2015).   

 

Vår bakgrund och tidigare forskning, som vi kommer att presentera i ett senare kapitel har 

bidragit till hur vi har valt att formulera och utveckla våra frågeställningar, men även 

tydliggöra vårt syfte. Denna bakgrund anser vi tar upp de ämnen som vi valt att undersöka och 

har lagt grunden till vårt intresse att inrikta oss på kvinnliga kriminalvårdare. Bakgrunden tar 

även upp och problematiserar det fenomen vi valt att undersöka för att skapa ett underlag till 

vår forskning. 
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4. Tidigare forskning 

Vi kommer i detta kapitel att presentera ett antal vetenskapliga artiklar som är relevanta till 

vårt ämne gällande kvinnliga kriminalvårdares upplevelse av säkerhet och bemötande i sitt 

yrke. Vi har även valt att ta med hur kvinnliga poliser upplever sin säkerhet och bemötandet 

från individer och samhället, detta för att skapa en större förståelse om hur “kvinnor i 

uniform” upplever sitt yrke. 

4.1 Upplevelse av säkerheten 

Inom alla yrken där makt och myndighetsutövning sker återfinns det alltid en risk för att 

hotfulla och våldsamma situationer kan uppstå. Kriminologen Kristina Jerre (2009) menar i 

sin studie ”Ökat hot och våld i arbetslivet - en följd av förändrade arbetsförhållanden?” att de 

som är mycket utsatta när det gäller hot och våld är poliser och kriminalvårdare. Anledningen 

till att hon definierar dessa yrken som riskfyllda är för att det både förekommer ensamarbete 

och kvälls/nattarbete. 

 

En annan som även har studerat ensamarbete och nattarbete är Lynda M. Baker (2005) docent 

i bibliotek och informationsvetenskap. Hon har i sin studie ”Undercover as Sex Workers: The 

Attitudes and Experiences of Female Vice Officers” undersökt bland annat hur kvinnliga 

poliser upplever sin säkerhet i sin yrkesutövning, där det både förekommer ensamarbete och 

kvälls/nattarbete. Genom att ha intervjuat sju kvinnliga poliser fann hon att alla kvinnorna 

hade flera gånger blivit utsatta för hot och våld. Det våldet kvinnorna fick uppleva var både 

psykiskt men även fysiskt, då de blev kallade för olika skällsord men hade också blivit 

misshandlade med nävar och olika tilltag som exempelvis en golfklubba. Även om dessa sju 

kvinnor hade fått uppleva mycket hot och våld i sin yrkesutövning upplevde de ändå 

säkerheten inom arbetet som relativt god. Alla kvinnorna uppgav att anledningen till att de 

ändå kände sig säkra berodde på att de aldrig var helt utlämnade i sin yrkesutövning, då de 

hade utrustning med pistol och pepparspray. Dessutom när dessa kvinnor arbetade undercover 

hade de alltid kollegor i närheten som var beredda på att rycka in ifall om en osäker situation 

skulle uppstå. Studien visade även på att många av kvinnorna som hade fått uppleva riktigt 

otäcka erfarenheter av hot och våld, valde att söka sig till en annan enhet inom polisen eller 

byta arbete helt (M. Baker, 2005).  
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I studien ”Women officers working in men’s prisons” har sociologen Greg Newbold (2005) 

studerat kvinnliga kriminalvårdares upplevelse av säkerhet i och med deras anställningar på 

anstalter med endast manliga intagna. Resultatet i hans artikel visade att kvinnorna som 

arbetar som kriminalvårdare på en anstalt med endast manliga intagna inte upplevde att deras 

säkerhet var inom någon speciell fara vid vård av de intagna. Faktum var att de som var mest 

oroliga för dessa kvinnors säkerhet var människorna runt omkring dem, som politiker och 

civila individer av den anledningen att brottslingarna vid anstalterna ansågs som högt 

säkerhetsklassificerade och där med för farliga för kvinnorna. Det största säkerhetshindret 

som de kvinnliga vårdarna upplevde var inte de manliga intagna utan istället de manliga 

kriminalvårdarna, av den anledningen att de manliga kollegorna hade en viss ovilja till att 

samarbeta med kvinnorna i olika situationer, som hanteringen av de intagna. Detta är enligt 

Newbold en stor säkerhetsrisk eftersom det krävs inom Kriminalvården att alla de anställda 

kan lita på varandra för att kunna genomföra ett säkert arbete i (Newbold, 2005).  

 

4.2 Bemötandet kvinnor får uppleva 

I en rapport som utgavs av BRÅ (2006) med syftet att undersöka hur Kriminalvårdens 

personal upplevde bemötandet av de intagna i relation till hot, våld och trakasserier går det att 

läsa att de som kände sig mest utsatta i sitt arbete var de manliga vårdarna. De manliga 

vårdarna ansåg att de blev betydligt tuffare bemötta av de intagna i relation till de kvinnliga 

vårdarna. Enligt BRÅ kan detta ha att göra med att de intagna har en slags inbyggd respekt för 

de kvinnliga vårdarna och att de manliga vårdarna har ett mer auktoritärt arbetsätt mot de 

intagna, vilket leder till att de intagna blir mer upproriska och hatiska mot de manliga 

vårdarna. 

 

I en amerikansk kvantitativ studie vid namn ”Violence Against Police Officers: Are Female 

Officers At Greater Risk?” genomförd av kriminologerna Cara E. Rabe-Hemp och Amie M. 

Schuck (2007) har de haft som syfte att undersöka om kvinnliga poliser är mer utsatta i yrket i 

jämförelse med de manliga kollegorna. Resultatet visade att kvinnliga poliser löper en större 

risk att utsättas för hot och våld när det gäller att ingripa vid familjekonfliktsituationer, än vad 

de manliga kollegorna riskerar att få uppleva. Anledningen ligger enligt författarna i att vid 

familjekonflikter är det oftast mannen i familjen som är den aggressiva och ser de kvinnliga 

poliserna som ett lättare sätt att attackera än de manliga. Författarna till studien fann även att 

kvinnliga poliser fick uppleva mer hotfullt beteende när de försökte handskas med berusade  
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personer och detta i synnerlighet män, men även i vissa fall kvinnor. Även om kvinnliga 

poliser fick uppleva mer hot och våld enligt författarna, så bidrar ändå de kvinnliga poliserna 

till att vissa ingripande blir mer fridfulla än om ingripanden endast skulle ske med manliga 

poliser. Detta har enligt författarna att göra med makt och auktoritet, då kvinnliga poliser 

ibland kan ge sken till att ”inte vara lika farliga” som de manliga kollegorna. De manliga 

brottslingarna kan även känna en underliggande trygghet i att de lätt kan överfalla den 

kvinnliga polisen, om de känner för det. Författarna till studien hävdar även att en generell 

slutsats av deras insamlade material inte kan dras, då de anser att uppföljning av studien bör 

ske för att få fram ett generaliserbart resultat om det verkligen finns en könsskillnad gällande 

polisers utsatthet (E. Rabe-Hemp och M. Schuck 2007). 

 

År 1992 genomförde kriminologen Louise Farnworth en kvalitativ studie som hon döpte till 

“Women Doing a Man's Job: Female Prison Officers Working in a Male Prison” med syfte att 

studera hur kvinnliga kriminalvårdare upplever att de blir bemötta i sin roll som vårdare i ett 

annars så mansdominerande yrke. Resultatet hon fick fram genom sin studie tydde på att 

kvinnorna kände av att arbetet var mycket mansdominerande och att kvinnorna i vissa fall 

blev dåligt bemötta både av de intagna, men också av sina manliga kollegor. Vissa av de 

manliga kollegorna visade gärna att de kvinnliga vårdarna inte var välkomna, där de utförde 

trakasserier och mobbning mot kvinnorna. De intagna kunde även de utföra en typ av 

mobbning då de kunde gå på vissa utvalda kvinnor och kalla de för olika skällsord. Farnworth 

(1992) förklarar det med att eftersom yrket som kriminalvårdare är i många ögon ett manligt 

yrke, kan kvinnorna bli bättre bemötta om de försöker bete sig mer manligt. Av de kvinnliga 

informanter hon använde sig av var det ingen som direkt ansåg sig sträva efter ett mer manligt 

beteende, för att bli bättre bemöta av de intagna och de manliga kollegorna (Farnworth, 1992).  

 

Författarna Tanja Van de Lippe, Anne Graumans och Selma Sevenhuijsen (2004) som alla är 

verksamma vid olika universitet i Nederländerna, har även de studerat hur det är att vara 

kvinna i ett mansdominerande yrke. De har i sin studie ”Gender policies and the position of 

women in the police force in European countries” studerat hur kvinnliga polisers situation är i 

fyra olika länder i Europa, där av Sverige. De skriver att kvinnor som arbetar inom ett 

mansdominerande yrke som polis kan få uppleva ett negativt bemötande både från kollegor 

men även ifrån samhället. Anledningen till detta är enligt författarna att individer kan känna 

en viss oro över om en kvinna verkligen kan leva upp till den hårda attityden som krävs inom 

dessa yrken för att kunna handskas med våldsamma individer. I vissa fall kan en kvinnlig 
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polis försöka anpassa sig efter könsmajoriteten men författarna menar att om en kvinnlig polis 

försöker bete sig för maskulint för att passa in i rollen, kan hennes kollegor och brottslingar 

istället se ner på henne detta på grund av rollkonflikten som sker. Rollkonflikten enligt 

författarna bygger på att de manliga kollegorna och de intagna ser en kvinna men att denna 

kvinna inte beter sig korrekt efter sitt kön. Om en kvinnlig polis istället går in i rollen som för 

feminin är detta inte heller väl bemött. Samhället bekräftar då sin bild av att en kvinna inte 

kan ha en yrkesroll där fysisk styrka krävs. Slutsatsen författarna drar genom detta är att en 

kvinna som arbetar på en mansdominerande arbetsplats som exempelvis inom 

Kriminalvården, kommer ha svårt att uppnå en jämlikhet till männen. De menar att oavsett 

vilken roll kvinnor inom mansdominerande yrken väljer att ha kommer dessa kvinnor alltid att 

blir kritiserade av anledningen till sitt kön som kvinna (Van der Lippe et al. 2004). 

4.3 Reflektion 

Vi anser att alla dessa artiklar bidrar till en djupare förståelse till vår studie eftersom dessa 

belyser hur kvinnor inom Polis och Kriminalvård upplever sin säkerhet i yrket och vilket 

bemötande de får uppleva. Även om vi har valt att presentera artiklar som berör kvinnliga 

poliser anser vi att de ändå bidrar till en förståelse om hur “kvinnor i uniform” upplever sitt 

yrke. Gemensamt för artiklarna är att de alla tar upp kvinnor som arbetar inom 

mansdominerade yrken och problematiserar kvinnornas utsatthet i yrket. 

Dessa vetenskapliga artiklar har varit en utgångspunkt när vi har valt ut relevanta sociologiska 

teorier till vår analys. Våra teoretiska utgångar grundar sig i makt, roll och genus. Maktteorin 

i vår studie går bland annat se i Cara E. Rabe-Hemp och Amie M. Schucks (2007) där 

manliga brottslingar helst går på en kvinnlig polis eftersom hon utåt sett är den svagaste 

parten och där brottslingarna kan känna att de har makt över situationen och den kvinnliga 

polisen. Förutom maktteorin går det även se att rollteorin passar som en analytisk 

utgångspunkt, detta i det som Van der Lippe et al (2004) skriver om att en rollkonflikt hos en 

kvinnlig polis kan ske om hon blir för mycket distanserad ifrån sin roll och har svårt att känna 

att hon får ta plats och passa in. Den tredje teorin vi har skapat utifrån samtliga av våra 

artiklar är som skrivet genusteorin där en könsaspekt finns i hur kvinnor upplever sin säkerhet 

och hur de blir bemötta både av intagna, manliga kollegor och samhället. 
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5. Teori 

I detta teorikapitel kommer vi att redovisa för de sociologiska teorier som vi har valt ut för att 

kunna analyser vårt insamlade material. Våra teorier är maktteori, dramaturgisk rollteori och 

genusteori. Vi anser att dessa tre teorier är väl lämpade för att kunna analysera hur kvinnliga 

kriminalvårdare upplever sin yrkesroll. 

5.1 Maktteori 

Michel Foucault räknas idag som en av filosofins största moderna inflytelserika tänkare. 

Foucaults forskningsämnen låg inom fältet för psykologin men även inom ramen för 

sociologi. Inom dessa områden har han bland annat utvecklat teorier gällande statsrasism, 

sexualitet och makt. I och med vår studies syfte har vi lagt fokus på hans teori om makt. 

 

Foucault (2002) förklarar att överallt där det finns makt finns det även motstånd till att makten 

ska kunna fungera som en process. Han menar att det finns inga förhållanden eller samhällen 

där makten är helt bortom, makten är en ständigt pågående process och styr indirekt individers 

livsval och driver samhället till olika typer av beslut, beroende på vem som innehar makten 

och hur den uttrycks. Dessutom menar han att makten är dynamisk vilket innebär att makten 

inte kan ägas av en endaste individ.  

 

En individ enligt Foucault (2003) kan gå från att ha en enorm makt till att bli den som måste 

underkasta sig makten, där av ger han sken av att makt är rörlig och det är individerna som 

måste anpassa sig efter makten och inte tvärtom. Staten och individer som innehar makt kan 

genom den använda sig av våld, hot, kontroll och övervakning under förutsättning att det 

finns kunskap hos maktutövaren. Genom att bruka makt tillsammans med kunskap menar han 

att det går att discplinera besvärliga individer i syfte att få dem mer anpassningsbara i 

samhället. Den typ av makt som utgår från att disciplinera individer har en bakgrund inom 

behärskning och normalisering, medan det som Foucault beskriver som “makt från lag” är 

bundet till förbud och bestraffning.  

 

Foucaults intresse låg inte bara inom vem som utför makten eller hur den görs legitim utan 

riktade även sin fokus på hur makten utförs. Makt ska inte enbart förknippas med fysiskt våld 

eller hot utan fungerar bäst när dess funktioner är dolda. Han menade att kontroll genom det 

så kallade ”Panoptikon” var det bästa sättet att disciplinera fångarna. Panoptikons princip går 

ut på att fångarna inte är medvetna om när de är övervakande eller när de inte är övervakade. 
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Principen med detta är för att kunna disciplinerna fångarna på avstånd, exempelvis genom 

kameraövervakning. Foucault menar även att det finns en svårighet att ha full kontroll av 

handlingars konsekvenser det vill säga att en handling kan utföras trots att den kontrolleras på 

håll och därmed kan inte konsekvenserna förhindras. Denna oförutsägbarhet förekommer i de 

flesta sociala sammanhang och handlingar (Foucault, 2003).  

 

Maktens närvaro finns överallt och sätter där med människor i ett ”maktspel” mellan 

varandra. Foucault ser det positiva i makt eftersom han anser att det effektiviserar 

gruppdynamiken på både mikro och makronivå, där individer delar kunskap mellan varandra.  

Foucault anser också att varje social relation mellan individer har sitt eget ”area av makt” som 

symboliserar just den relationen (Foucault, 2002). 

5.2 Dramaturgisk rollteori 

Sociologen Erving Goffmans (1959) begrepp ”roll” används både inom sociologin och 

socialpsykologin för att förklara och förstå ett mänskligt beteende. Goffman utgår från det 

teoretiska perspektivet “symbolisk interaktionism” när han vill förklara de olika rollerna som 

återfinns. Symbolisk interaktionism handlar om hur vi människor kommunicerar med 

varandra, vilket vi gör med hjälp av vårt kroppsspråk, tal och olika signaler som förmedlas 

genom exempelvis kläder. En kriminalvårdares uniform kan vara en del av en symbol och en 

fasad som visar tecken på högre rang och signal för exempelvis makt och auktoritet. När vi 

interagerar med andra människor tar vi hjälp av de yttre signaler som finns för att veta mer om 

personen. Alla de möten som sker mellan individer relaterar Goffman till en teaterscen, där 

han menar att vi utför olika framträdanden genom att ta på oss olika ”masker”. Han menar att 

för att vi ska kunna genomföra våra framträdanden visar vi upp en personlig fasad som 

varierar beroende på situationen och vilken roll som tillåts att spela. Fasaden är av stor vikt 

för att kunna skapa och upprätthålla sin roll.  

 

Goffman menar att vi vid våra framträdanden kan individer befinna sig i “främre region” eller 

“bakre region” d.v.s. “frontstage” eller “backstage”. I “frontstage” är individerna på 

teaterscenen och agerar som skådespelare, medan i “backstage” går individerna in i sina 

privata roller. “Frontstage” kan liknas de roller vi spelar på exempelvis vårt arbete  

medan “backstage” handlar om de privata rollerna som tar sig uttryck hemma med familjen, 

där vi kan vara oss själva (Goffman, 1959).  
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De sociala rollerna har en stor betydelse och är en del av samhällslivet som påverkar det 

individuella beteendet. Goffman har studerat olika sociala rollers funktion och de 

förväntningar som finns på rollen, exempelvis att vara kvinnlig kriminalvårdare och hantera 

intagna som beter sig oförutsägbart. Den rollen som individer väljer att använda sig av i olika 

sammanhang kan beskrivas som summan av de normer som klassificerar en viss uppgift eller 

position. Rollen som individer väljer har en förväntan på aktören som innefattar tre 

förhållanden. Det första förhållandet är positionen som avser det yttre och formella 

tillkännagivandet, exempelvis att vara kvinna och kriminalvårdare. Det andra förhållandet är 

rollen som består av de förväntningar som finns kring positionen. Det sista förhållandet 

handlar om rollbeteende och handlar om hur rollinnehavaren uppför sig och huruvida rollen är 

förenlig med beteendet. Det kan även uppstå rollkonflikter. Intra-rollkonflikter innebär att 

aktören upplever andra förväntningar än vad som är det utpräglade rollbeteendet. Det uppstår 

alltså en konflikt när aktören innehar flera positioner vilket riktas olika förväntningar mot 

(Angelöw & Jonsson, 2000). 

5.3 Genusteori 

Genusteorin har etablerats för att problematisera en gruppering av kön, som bygger på den 

biologiska skillnaden som finns mellan kvinnor och män. Detta innebär att olika egenskaper 

som tanke och handlingsstrukturer tilldelas kvinnor och vissa andra tillfaller män. Detta leder 

till de olika roller som skapas dvs. könsroller vad som anses som kvinnligt och manligt 

beteende. Genusteori handlar dessutom om att individer inte föds som kvinna eller man, utan 

att de med tiden blir det (Lander, 2003).  

 

Lander (2003) menar vidare att avsikten med att använda sig av genusteori är för att kunna 

problematisera det rådande förhållandet mellan kvinnor och män, men det går även att 

använda sig av för att förklara hur kön konstrueras. Lander hänvisar även till sociologen 

Dorothy Smith när hon talar om kön som en social konstruktion. Smith menar att kvinnor 

ständigt är aktiva i konstruktionen av dem själva som ett kön. Det är en process som sker och 

genom perception som innebär, den rådande uppfattningen om hur kvinnor ska bete sig. När 

kvinnor beter sig enligt ”normen” bekräftar de samhällets, men också sin egen syn på hur de 

ska vara och hur dem ska bete sig vilket ökar skillnaderna mellan männen och kvinnorna. 

Gannerud (2001) menar också att det manliga beskrivs som normen, vilket det kvinnliga 

avviker från inte bara som kön utan vid handling. De normer och föreställningar som finns i 

vårt samhälle vad gäller genus menar hon liksom Hirdman (2003) handlar om att kvinnor och 



 

14 
 

män tilldelats olika positioner och uppgifter i samhället för att upprätthålla isärhållandet 

mellan könen. I dagens samhälle är inte isärhållandet mellan könen lika utpräglat. Istället talas 

det om en hegemonisk maskulinitet som förknippas med makt och status, vilket är direkt 

relaterande till det manliga könet, då dessa egenskaper anses som avvikande hos en kvinna. 

               

Yvonne Hirdman (2003) har under många år genomfört studier i kvinnoforskning och hon var 

även den som först myntade det så kallade ”genussystemet”. Genussystemet visar på den 

uppdelning mellan kvinnor och män som finns överallt i samhället. Hirdman anser att det 

finns två viktiga principer inom genussystemet där den ena är diktomin vilket betyder 

isärhållandets tabu och den andra principen är hierarkin vilket betyder att mannen är normen 

och som utgör det normala. Isärhållandet innebär att manligt och kvinnligt skiljs åt och bör 

inte blandas ihop. Exempel på detta är hur arbetsmarknaden i dagens läge ser ut, där 

majoriteten av undersköterskorna är kvinnor och majoriteten av ingenjörerna är män. 

Männens överordning i samhället bidrar till att det som männen utför anses som betydligt 

viktigare än det kvinnorna utför. Eftersom männen är av samhället sett som det viktigaste 

könet, tjänar männen mer pengar än kvinnor och har mer makt än kvinnor, vilket betraktas 

som den ”normala normen”. De kvinnor som innehar mer pengar och makt än många andra 

män i samhället ses av samhället som den avvikande normen (Hirdman, 2003).   
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6. Metod 

I detta metodkapitel kommer vi att redovisa för vårt val av metod. Vi kommer systematiskt gå 

igenom vår förförståelse inom ämnet, vårt tillvägagångssätt och vilka etiska principer vi har 

tagit hänsyn till. Förutom dessa kommer även val av urval och hänsyn till validitet och 

reliabilitet tas upp. 

6.1 Kvalitativ metod 

Vår studie är en kvalitativ undersökning med en fenomenologisk infallsvinkel. En kvalitativ 

studie innebär en forskningsmetod som fokuserar mer på det verbala dvs. det som sägs än 

kvantifiering av data. Den kvalitativa metoden karaktäriseras genom tolkande, induktiva och 

självskapade möjligheter (Denscombe, 2009). Vi anser att den kvalitativa metoden vi använt 

oss av är god lämpad för vår undersökning som berör individens upplevelser och känslor 

kring ett visst fenomen. För att på bästa sätt fånga upp individernas upplevelser och tankar 

kring våra forskningsfrågor anser vi att det fenomenologiska perspektivet uppfyller kraven om 

vikten av studieobjektets utlåtanden. Det fenomenologiska perspektivet försöker i första hand 

beskriva individers upplevelser och erfarenheter av olika fenomen. Det försöker även förklara 

vad fenomenet betyder för den enskilde individen och hur deras förståelse för fenomenet 

yttrar sig (Denscombe, 2009). Vår studie är fenomenologisk på ett sådant sätt då vi försöker få 

en djupare förståelse för kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av säkerhet och bemötande. 

Vi vill ta reda på vilka faktorer som både bidrar till och minskar upplevelsen av en god 

säkerhet och hur kvinnorna upplever att de blir bemötta. Vi har i syfte att tolka det som redan 

har blivit tolkat dvs. informanternas egna upplevelser av fenomenet. Det finns inget rätt och 

fel i fenomenologi utan det fokuserar istället på att fånga, beskriva och tolka det subjektiva 

(Hartman, 2004). Vår studie riktas till att få fram informanternas åsikter, känslor, attityder och 

uppfattningar till deras yrke som kriminalvårdare. 

 

När människor talar med varandra sker en grundläggande form av mänskligt samspel, frågor 

ställs och besvaras. Genom samtal lär vi oss att känna andra människor och kan genom 

verbalt utbyte få en inblick i deras livsvärld, erfarenheter och känslor. Intervjuer riktas dock 

utöver de vardagliga samtalen mer till ett sätt att styra samtalet som tydligt ska ha en struktur 

och ett syfte och där forskaren har kontroll över samtalet (Kvale, 1997). Vi kommer där av att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer för att lämna utrymme åt den intervjuade att 

självständigt utveckla sina idéer och synpunkter. Fördelen med intervju som metod är att 

informanterna själva kan förklara vad de anser om visst fenomen. Genom intervjuer finns det 
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möjlighet till uppföljning av frågor och på sådant vis får forskaren en bredare insikt vilket gör 

metoden flexibel. Flexibiliteten möjliggör också en hög svarsfrekvens då intervjun är planerad 

och väl förberedd.   

 

En nackdel med intervju som metod är eventuell kränkning av privatlivet hos informanten och 

att det kan leda till bristande tillförlitlighet i intervjun. En ytterligare nackdel är den så kallade 

intervjuareffekten där det kan finnas en problematik i att forskaren är fysiskt närvarande vid 

intervjun vilket kan leda till att informanten inte svara sanningsenligt (Denscombe, 2009). Vi 

anser att fördelarna för intervju som metod i vår studie väger upp mot nackdelarna då vi som 

forskare har möjlighet att ställa följdfrågor och kunna kommunicera på ett avslappnat sätt med 

våra informanter. Detta finns det exempelvis inte möjlighet till i en enkät. Vi har också som 

forskare möjlighet att styra intervjun så att den blir empiriskt mer gynnsam, men med ett 

kritiskt förhållningssätt mot vår egen forskarroll. 

 

Trots fördelarna med semistrukturerade intervjuer har vi valt att kombinera dessa med 

mailintervjuer, detta för att våra informanter har befunnit sig i olika städer runt om i landet. 

Mailintervjuns främsta fördel är att de intervjuade har gott om tid att tänka igenom sina 

åsikter och resonemang och själva kunna formulera sina svar. Forskarens förhoppning är 

också att kunna utmynna mer sanningsenliga svar då informanterna ej är fysiskt närvarande 

(Sveninsson, Lövheim & Bergquist, 2003). Vi har i vår studie med samtliga informanter 

kunnat ha en mailkonversation under studiens gång för att kunna ställa följdfrågor och på så 

sätt komma åt undersökningens kärna dvs. hur kvinnorna upplever sin säkerhet på sin 

arbetsplats. För oss har mailintervjuerna varit mycket tidseffektiva och vi anser att vi genom 

dessa två olika intervjumetoder har fått fram likvärdigt material att arbeta med. En nackdel 

med mailintervju menar Svenningsson et al. (2003) är så kallad “kroppslöshet”. Detta begrepp 

innefattar situationer där människor kommunicerar och interagerar utan symbolisk 

interaktionism dvs. kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck. Detta ökar risken för eventuella 

missförstånd över internet, vilket kan göra det empiriska materialet svårtolkat. Men intervjuer 

över internet har också en fördel i vad det gäller att inte dra några förhastade slutsatser eller 

fördomar kring informanternas yttre och att forskaren inte har lika lätt för att påverka 

informanten på ett negativt sätt. 
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6.2 Förförståelse 

Vår förförståelse inom ämnet har vi fått genom massmedias rapporteringar om kvinnors 

utsatthet på arbetet. Detta gäller inte bara löneskillnader mellan könen, att kvinnor har det 

svårare att ta sig fram karriärsmässigt och att fysiken hos män och kvinnor skiljer sig inom 

arbeten där hot och våld kan förekomma, vilket vi anser gör kvinnor extra sårbara och 

utnyttjade. Kvinnor har vanligtvis inte samma fysiska potential som män och vi tror att detta 

kan vara en bidragande orsak till att kvinnor kan uppleva en osäkerhet i sitt arbete. Vad det 

gäller Kriminalvården tror vi att de kvinnor som arbetar där ofta får uppleva olika typer av 

hotfulla beteenden, obehagliga närmanden och skällsord. Vi är även av uppfattningen att 

manliga intagna är mest hotfulla gentemot de kvinnliga vårdarna för att de är i fysiskt 

underläge och att kvinnorna anses lättare att manipulera och genom detta kunna rubba de 

maktskillnader som finns mellan vårdare och intagen. Det går inte för oss som forskare att 

undvika förförståelse, där av bör vi förhålla oss objektivt till det empiriska materialet och vår 

insamlingsmetod för att undvika att vår förförståelse påverkar resultatet (Aspers, 2007).  

6.3 Tillvägagångssätt 

Vi började med att formulera ett informationsbrev till våra informanter där vi presenterade oss 

själva och syftet med vår studie. Därefter skissade vi på vår intervjuguide som innehåller 

frågor kring de kvinnliga kriminalvårdarnas upplevelser av säkerheten på deras arbete och 

bemötande av manliga intagna. Vår intervjuguide är skapad dels genom våra egna tankar 

kring vilka frågor som vi vill ta upp med de kvinnliga kriminalvårdarna, men intervjuguiden 

utgår även från den tidigare forskning som vi har valt att använda oss av i vår studie. Den 

tidigare forskningen innehåller både nya och något äldre artiklar, men som vi ändå har valt att 

ta med eftersom de har en god relevans i och med vårt forskningsområde. Artiklarna handlar 

om yrken där hot och våld är förekommande och hur bemötandet och säkerheten ser ut inom 

dessa yrken. Uppbyggnaden av vår intervjuguide börjar med frågor som kan kategoriseras 

som ”bakgrund” då frågor som rör ålder, yrkesval och arbetsuppgifter är centrala. Därefter 

läggs fokusen i intervjuguiden att få svar på hur de kvinnliga vårdarna upplever sin säkerhet 

inom yrket och om de exempelvis någon gång har varit rädda för att gå till arbetet. Vidare i 

intervjuguiden återfinns frågor som berör ämnet om nedvärderande beteende mot kvinnorna 

på grund av kvinnornas kön, men även om kvinnorna upplever att de manliga intagna är mer 

angelägna om att skapa en relation till dem. Som en avslutning till intervjuguiden ställs frågor 

om kvinnorna skulle vilja ändra på någonting inom sitt yrke för att känna större trygghet. 

Efter vårt första utkast på intervjuguiden fick vår handledare för denna uppsats sedan ge oss 
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feedback på vår intervjuguide och godkänna vår intervjuguide. Efter några få justeringar för 

att få mer tydliga och konkreta frågor bestämde vi intervjumöten och skickade ut 

mailintervjuer till våra informanter. Våra informanter har varit lätta att hitta då vi utgått från 

personer vi är bekanta med som i sin tur har fört forskingsförfrågan vidare och lett till 

snöbollseffekten. Vi upplevde att informanterna gärna ville ställa upp för intervjuer och 

verkade nyfikna inför ämnet. Vi har även haft möjlighet att ställa följfrågor till våra 

informanter både via mail och telefon för att bredda vårt djup i studien och ställa mer 

konkreta frågor som vi funderat kring under studiens gång. Detta har lett oss till ett 

kontextualiserat resultat och blivit mer komplett. 

 

Vi har även behövt resa en del för att kunna träffa våra informanter i olika delar av Sverige 

vilket har tagit oss en del tid men som vi tagit igen på grund av våra mailintervjuer. Vid 

intervjumöten som krävde fysisk närvaro bokade vi lugna grupprum i städernas bibliotek för 

att kunna sitta avskilt, avslappnat och på så vis kunna ha en ostörd konversation. Vi upplevde 

att vi fick en god kontakt med våra informanter och intervjuerna tog 30-40 minuter att 

genomföra. Vi använde oss av papper och penna för att underlätta intervjuandet för oss själva, 

dvs. kunna skriva ner viktiga ord och följdfrågor som vi ville ställa. Vi spelade in intervjuerna 

med våra mobiltelefoner vilket vi anser var ett perfekt verktyg för att fånga informantens 

upplevelser och reflektioner. Under alla våra intervjuer upplevde vi aldrig att någon informant 

ville avstå från att svara på en fråga eller verkade obekväm med situationen. Efter 

intervjuerna, då inspelaren var avstängd kunde vi även ha ett avslappnat och vardagligt samtal 

med våra informanter. Vi upplevde att våra mailintervjuer gav oss ett likvärdigt empiriskt 

material som de fysiska intervjuerna då våra respondenter svarat utförligt och beskrivande 

vilket gjorde det möjligt för oss att tolka materialet rättvist. Genom en ständig 

mailkonversation med våra informanter kunde vi ställa de följdfrågor vi behövde för 

förtydligande och även svara på frågor informanterna hade kring forskningen. Vi gick vidare 

med att transkribera våra intervjuer och tolka mailen. Utifrån resultatet fick vi kategorisera de 

teman som vi upplevde var mest utmärkande för samtliga intervjuer för att kunna sortera det 

mest primära i forskningen och som också är vårt resultat. 

 

6.4 Etiska aspekter 

Inför våra intervjuer informerade vi våra informanter om de etiska aspekter som finns vad det 

gäller vår studie. Syftet med detta var att informanterna skulle känna sig trygga och själva 
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kunna ge sitt samtycke. Vi utgick ifrån informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet när vi informerade om forskningens syfte och tillvägagångssätt. 

Informationskravet (Bryman, 2008) innebär att forskaren ska informera de berörda personer 

som är aktuella för forskningens syfte. Informanterna ska veta om att deltagandet är frivilligt 

och att de kan hoppa av när som helst under forskningens gång. Utifrån samtyckeskravet 

informerade vi om att informanterna själva har rätten att bestämma över sin medverkan och 

att vi utifrån nyttjandekravet inte kommer att använda de samlade uppgifterna till något annat 

än för forskningens ändamål. Detta också för att uppfylla konfidentialitetskravet där uppgifter 

om informanterna kommer att behandlas anonymt (Bryman, 2008). Vi som forskare bär ett 

ansvar mot våra informanter och vi bör vara medvetna om att intervjuns öppenhet är en risk 

för att informanten kommer att avslöja något känsligt. Vi kommer inte att presentera eller 

publicera informanternas riktiga namn för att skydda deras identitet då detta kan komma att 

drabba informanten på ett negativt sätt i ett senare skede. Informanten har en stor betydelse 

för denna studie som inte får kastas bort (Kvale, 1997). 

 

6.5 Urval 

I vår studie har vi intervjuat sex kvinnliga kriminalvårdare som är eller har varit verksamma 

inom Kriminalvården runt om i Sverige. Vi har intervjuat tre via mail och tre vid fysiska 

möten. Vårt urval började som ett bekvämlighetsurval som innebär att vi använt oss av 

informanter som funnits tillgängliga direkt i och med vår studie. Våra bekanta informanter 

visade intresse för att hjälpa oss att finna fler informanter. I och med detta utvecklades urvalet 

till ett snöbollsurval som innebär att vi har använt våra bekantas informanter till att föra 

forskningsfrågan vidare till personer vi inte har någon som helst relation till. I och med att 

denna studie är baserad på ett bekvämlighetsurval kommer vår svarsfrekvens att bli hög och 

det finns möjlighet för generalisering utifrån vår forskningsfråga till våra informanter i och 

med att dessa upplever liknande känslor som är återkommande för de tillfrågade kvinnorna 

(Bryman, 2008). 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att vi inte har frångått vårt syfte och vår avsikt med studien. Vi har genom 

intervjuer kunnat besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Meningen med vår studie är att 

resultatet ska ha hög giltighet och stämma överens med vad som kommer att sägas under våra 
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intervjuer. Genom transkribering av våra intervjuer kommer vi kunna förstå informanternas 

subjektiva upplevelser och på sådant vis få en hög validitet (Denscombe, 2009).  I vår studie 

strävar vi efter att få en hög reliabilitet som innebär att empirin är transkriberad och tolkad på 

ett korrekt sätt. Får att få en hög reliabilitet kommer vi inte leda intervjuerna till vår fördel 

utan låta informanterna tala fritt om forskningsfrågan. Transkriberingen och resultatet 

kommer spegla informanternas uttalanden och inte vara redigerade, där av kommer det 

förekomma vissa grova citat som kan upplevas som stötande. Genom litteraturstudier har vi 

som forskare läst på om hur vi som intervjuare bör formulera våra frågor, hantera en 

intervjusituation och hur vi bör tolka och bearbeta det empiriska materialet. Detta bidrar till 

att en god reliabilitet kan skapas redan från början av forskningen. Ändå menar vi att vår 

studies reliabilitet kan komma att ifrågasättas då informanternas upplevda erfarenheter kan 

variera beroende på hur vi som forskare hanterar intervjusituationen och hur relationen till 

informanten ser ut. Detta kan innebära att framtida studier inom ämnet kan generera låg 

reliabilitet (Patel & Davidsson, 1994). Validiteten i relation till vår tidigare forskning anser vi 

som god. Våra tidigare artiklar berör ämnet bemötande och säkerhet. Dessa tar upp liknande 

och viktiga aspekter som även vi fått fram i vårt resultat. Dessa är bland annat hur kvinnor 

bemöts både av manliga intagna och kollegor och även hur de upplever sin säkerhet som 

relativt god tack vare sina kollegor. För att öka studiens validitet har vi kontaktat våra 

informanter för uppföljning av frågor där vi ställt mer konkreta frågor som gett oss svar på det 

vi vill mäta. 
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7. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat som vi har fått fram genom våra intervjuer. 

Resultatet bygger på kvinnliga kriminalvårdares uppfattningar. Då vi har transkriberat alla 

våra intervjuer har vi kunnat dela in resultatet i två olika teman, detta för att på ett 

systematiskt sätt kunna redovisa för vårt material. Kapitlet inleds med en kort presentation av 

intervjupersonerna där information om ålder och inom vilken avdelning dessa kvinnor är/har 

varit verksamma inom. Vi har valt att använda oss av citat från intervjupersonerna både för att 

stärka vårt resultat, men också för att göra det mer levande. Det första temat vi kommer att 

presentera är upplevelse av trygghet på arbetet och det andra är bemötandet från män. 

7.1 Intervjupersonerna 

Här nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner. 

 

Lina är 24 år och bor tillsammans med sin sambo och hund i en stad som ligger vid 

västkusten. Hon studerar nu sista året på högskola och har arbetat inom Kriminalvården i 1 års 

tid. Inom Kriminalvården arbetar hon på häktet där hon trivs jättebra både med 

arbetsuppgifterna och med arbetskollegorna. 

 

Karin är 47 år och har 3 vuxna barn. Hon bor med sin man i närheten av Stockholm. Hon är 

utbildad till beteendevetare och undersköterska och var verksam inom Kriminalvården i 1 års 

tid. När hon arbetade inom Kriminalvården var detta på en anstalt med säkerhetsklass 3 med 

endast manliga intagna.  

 

Anna-Lisa är 29 år och bor själv i en mindre stad i södra Sverige. Hon har studerat 

beteendevetenskap innan hon började arbeta inom Kriminalvården. Hon blev kvar inom 

Kriminalvården i 1 ½ års tid. Anna-Lisa var verksam på en anstalt där det endast fanns 

manliga intagna.  

 

Greta är 25 år och bor i en mellanstor stad i Sverige med sin pojkvän och sina två katter. Hon 

har arbetat inom Kriminalvården sedan juni 2013. Greta har erfarenhet från att arbeta både på 

anstalt men även inom häktet. På den anstalt hon arbetar på finns den endast manliga intagna.  

 

Lydia är 38 år och bor tillsammans med sin sambo i Småland. Hon har arbetat inom 

Kriminalvården i 5 års tid. Lydia har tidigare studerat kriminologi och arbetar i nuläget på en 
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anstalt med endast manliga intagna, där hon ansvarar för handlingsplaner och för 

persmissioner. 

 

Angelica är 41 år och bor tillsammans med sin man och son i mitten av Sverige. Hon har 

arbetat inom Kriminalvården i 7 års tid. Inom Kriminalvården har hon erfarenhet både av att 

arbeta på en anstalt med säkerhetsklass 2 med endast manliga intagna och inom häktet. 

 

7.2 Upplevelse av trygghet på arbetet 

Ensamarbete & kollegor 

Karin berättar att hennes upplevelse av säkerheten av att ha arbetat inom Kriminalvården 

varierade beroende på om det var dagtid eller kväll/natt. Under dagtid fanns det många som 

arbetade på anstalten men på kvällen/natten fanns det bara ett fåtal vårdare. Att arbeta natt 

innebar ensamarbete där hon fick gå rundor ensam och kontrollera att de intagna höll sig på 

sina enheter. Eftersom hon arbetade på en anstalt som hade en säkerhetsklass 3 betydde detta 

att de intagna hade allmänna utrymmen att vistas i, de var alltså inte inlåsta i en cell. Detta 

kunde enligt henne kännas otryggt då det inte är lika många som kunde ingripa ifall om 

någonting skulle inträffa under nattens gång. Intagna som befinner sig på en anstalt med 

säkerhetsklass 3 ska snart släppas ut och av den anledningen får de vistas utanför sin cell 

förklarar Karin, men det betyder också att man som vårdare har något sämre koll på vart alla 

befinner sig och plötsligt kan någon stå bakom ryggen på en. 

 
“Det gällde att jag som vårdare alltid var förberedd på att någon kunde komma.” (Karin, 47 år) 

 

Även Lina och Greta har upplevt ensamarbete som en otrygg arbetsuppgift. Lina berättar att 

hon ofta måste utföra ensamarbete på häktet, även om Kriminalvården har som policy att 

ensamarbete inte ska ske med en intagen, vare sig det är på dagen eller på natten. Greta 

berättar också att det inte är ovanligt att de arbetar ensamma då personalen själva inte alltid 

följer de regler och rutiner som bör följas för optimal säkerhet. Att personalen inte alltid följer 

säkerhetsföreskrifterna och ensamarbete sker menar Greta beror på den underbemanning som 

finns på hennes arbetsplats. 

  
“Det är ofta dåligt med personal, underbemanning är snarare en regel än undantag.” (Greta, 25 år) 

En viktig faktor till att Greta upplever arbetet som otryggt är inte bara det rådande 

ensamarbetet utan även att det finns en bristande tillit för kollegorna. Hon menar på att en del 

som arbetar som vårdare inte tar säkerhetsrutinerna på allvar, vilket kan försätta alla 
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kollegorna i fara. Hon arbetar därmed ibland hellre själv med en intagen än att arbeta med en 

kollega som hon inte känner förtroende för. Lina däremot upplever sina kollegor som den 

främsta tillgången till ett säkert arbete. Hennes erfarenhet av att arbeta inom Kriminalvården 

är att alla tar arbetet på största allvar och att alla hjälps åt i en krissituation. Enligt henne sker 

det en ständig kommunicering mellan vårdarna om vilken arbetsuppgift som de ska utföra. 

Om hon exempelvis ska gå in till en intagen som sitter i cell tio, är hon alltid noga med att tala 

om för de andra vårdarna att hon befinner sig i cell tio. Kollegorna finns enligt Lina alltid nära 

tillhands både på dagen men också på natten. 

 
“Det finns alltid folk att prata med på jobbet, man är aldrig ensam, det känns skönt.” (Lina, 24 år) 

 

Gemensamt hos våra kvinnliga vårdare var uppfattningen om att kollegorna är de som spelar 

in i hur säkerheten upplevs. Om sammanhållningen på arbetsplatsen var bra upplevdes även 

säkerheten för de kvinnliga vårdarna som bra. 

 

Verktyg för säkerhet 

Lydia och Angelica är de två intervjupersoner som har arbetat längst inom Kriminalvården, 

vilket betyder att det är väl förtrogna med vad arbetet innebär. Eftersom de har varit med i 

både motgångar och medgångar upplever de bägge att deras erfarenhet bidrar till en ökad 

trygghetskänsla. Angelica menar att även om hon har erfarenhet så är det ändå den enskildes 

uppförande och personlighet som bidrar till hur pass säker hon känner sig i hanteringen av de 

intagna.  

 
“Då vissa individer kan vara oerhört hotfulla på häktet är olika slags självförsvarsutbildningar och 

utbildningar i hantering av vapen nödvändiga för att jag ska känna mig trygg i mitt arbete.” 

(Angelica, 41 år) 

 

Angelica och Lydia är båda behöriga till att få bära vapen som batong och OC-spray även 

kallat pepparspray. För att få bära batong och pepparspray krävs det att kriminalvårdarna har 

gått en speciell grundutbildning som ges av Kriminalvården, detta för att öka säkerheten för 

vårdaren och dennes kollegor. Lydia menar att batongen och pepparsprayen är ett verktyg 

som symboliserar trygghet och makt, men som hon drar sig ifrån att använda eller hota med. 

De övriga intervjupersonerna har/hade dock inte rätten att använda sig av batong och  

pepparspray, eftersom de inte har/hade den grundläggande utbildningen som detta krävs för. 

Lina säger att när hon har fått gå utbildningen i att bära batong och pepparspray kommer hon 

känna sig ännu mer säker i sitt arbete som vårdare. Det enda verktyget som vårdare får 
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använda sig av när de inte har den grundläggande utbildningen är överfallslarmet som alla 

vårdare måste bära.   

                                                                              
“Jag har ju alltid på mig mitt överfallslarm och om någonting skulle hända så trycker jag ju på 

knappen på larmet.” (Lina, 24 år) 

  

Samtliga av våra intervjupersoner upplevde att överfallslarmet var en bidragande faktor till 

trygghet vad det gällde hotfulla situationer. Karin menade att så fort larmet gick måste alla 

snabbt bege sig till platsen där situationen har uppstått. Förutom det larmsystem som finns 

och de vapen som vårdarna i vissa fall får använda sig av finns även bevakningskameror för 

att öka säkerheten. Gemensamt för de kvinnliga vårdarna var att de upplevde en ökad säkerhet 

i och med de bevakningskameror som finns uppsatta på häktet och anstalterna. Men även om 

dessa finns menar Lina att det inte alltid går att förlita sig på dessa kameror då de är placerade 

på ställen där sikten skyms. Det kan bidra till att häktade personer kan ta sig friheter och 

uppföra sig misstänksamt. Även Anna-Lisa upplevde att kameraövervakningen inte var 

tillräckligt bred för att öka säkerhetskänslan. Anna-Lisa hade gärna sett att Kriminalvården 

skulle skaffa ett bättre kameraövervakningssystem som täckte upp ett större område, så att 

vissa intagna inte behövde försvinna ur bild och skapa oro hos vårdarna. 

 

Otryggheten på häktet 

Eftersom Angelica är verksam både inom häktet och anstalt har hon upplevt många olika 

problematiska situationer som kan upplevas som skrämmande. Det som hon upplever som 

mest osäkert att arbeta inom är häktet. Hon upplever häktet som mer problematiskt och 

otryggt i relation till de som sitter inne på en anstalt. Detta menar hon kan bero på att de 

häktade ännu inte blivit lagförda dvs. dömda till brott. De individerna som sitter häktade vet 

ännu inte vilket straff de kommer att få. 

 
“Det är oftast ett jävla liv på häktet när vissa kommer in, vi får ofta stå ut med hot, gap och skrik och 

vi får ut för den frustration som finns hos de häktade.” (Angelica, 41 år) 

 

Angelica menar också att de som sitter på anstalt vet om vilket straff de har fått, hur lång tid 

de har kvar och har oftast accepterat sin vardag även om hon som vårdare får stå ut med en 

del missnöjda intagna. Däremot finns en känsla av otrygghet och osäkerhet av att arbeta på 

häktet, av den anledningen att de häktade ännu inte har blivit säkerhetsklassificerade. 

          
“Jag vet aldrig riktigt vem det är jag har att göra med, det kan vara en person med missbruksproblem 

och som är påtänd under tiden den personen sitter häktad... Det kan också vara en person med 
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psykiska problem som egentligen behöver annan vård än vad jag som kriminalvårdare kan ge… Det 

känns både sorgligt att inte kunna hjälpa personen, samtidigt kan jag utsättas för hotfulla och 

våldsamma situationer om jag försöker hantera dessa. Min säkerhet kan hamna i fara och jag vill inte 

äventyra det.” (Angelica, 41 år)  

7.3 Bemötandet från män 

Skällsord, nedvärdering & manliga kollegors stöd 

Alla intervjupersoner har någon gång eller ett flertal gånger utsatts för ett bemötande från de 

intagna som de har upplevt som nedvärderande. Vid de flesta tillfällena handlar detta om att 

de kvinnliga kriminalvårdarna får bemöta olika skällsord. Dessa skällsord beskriver 

intervjupersonerna som grova i olika grad. Lina säger själv att hon är chockad över att det 

finns så mycket ord som de intagna kan hitta på, som är av en extremt grov karaktär: 

 
“Du kan bli kallad fitta, hora ja… jag har till och med… de skulle knulla mig med knivar och liksom 

sådana grova, riktigt grova men det är bara och stänga av liksom fast att det kanske tar på en.” (Lina, 

24 år) 

  

Även om dessa skällsord både är grova och kränkande förklarar Lina att hon inte försöker ta 

åt sig det som sägs till henne. Hon menar att när hon går till jobbet kliver hon in i en roll som 

kriminalvårdare. Hon lämnar sina känslor och åsikter hemma och fokuserar på det arbetet 

innebär det vill säga finnas till för de intagna. Även Karin menar att det är viktigt att roller 

inom kriminalvården skapas och upprättshåll. Att en kriminalvårdare är en vårdare oavsett om 

det är en han eller en hon och en intagen är en intagen oberoende på könet. Bara för att 

kriminalvårdaren råkar vara en kvinna ska denna inte behöva stå ut med vilka ord som helst 

kastandes över sig anser hon. Karin tror också att hennes ålder är en anledning till varför hon 

inte upplever lika mycket skällsord som hon anser att de yngre kvinnliga vårdarna får efter 

sig. Hon tror inte att de manliga intagna får ut någonting på samma sätt som de får när de 

kallar en yngre kvinna för ”fitta” eller ”hora”. 

 

Greta har även hon upplevt skällsord men hon har också vid ett flertal gånger behövt stå upp 

mot nedvärderingar riktade mot henne som kvinna. Nedvärderingarna hon har fått uppleva  

från en del av de intagna är i relation till att de inte vill samarbeta med henne, samtala eller ta 

instruktioner. Genom detta har även intagna gjort sig lustig över henne som att imitera 

henne.  Anledningen till varför en del av de intagna beter sig på detta sätt tror hon har att göra 

med att de intagna vill visa sin makt över henne. Även Anna-Lisa har upplevt liknande 

situationer och svårigheter att genomföra alla praktiska situationer. Vid ett tillfälle vägrade en 
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intagen ta emot sin medicin just på grund av att Anna-Lisa var ung och kvinna och den 

intagne visade tydligt sitt missnöje. Detta upplevde Anna-Lisa som personligt och fick be om 

hjälp från en manlig kollega för att lösa situationen. Den manliga kollegan var därmed tuff 

och svarade den intagne med: 

 
“Om du vill ha hjälp med detta, så är det min kollega här som du får vända dig till, då det är hennes 

ansvarsområde.” (Anna-Lisa, 29 år) 

  

Detta tyckte Anna-Lisa var bra gjort av sin manliga kollega, eftersom hon kände att den 

manliga kollegan stod upp för henne. Även Lydia har upplevt starkt stöd från sina manliga 

kollegor som har ryckt in i hotfulla situationer, men även vid tillfällen där en del intagna inte 

velat ta emot hennes hjälp. Karin upplever att hennes manliga kollegor är en stor tillgång vad 

det gäller hennes trygghet under arbetstid. Hon menar att männen har en starkare fysik att 

hantera våldsamma intagna, men hon upplever även att vissa manliga kollegor ibland 

förminskade henne och trodde att de kunde hantera vissa arbetsuppgifter bättre än henne. 

Ibland upplevde Karin att det underlättade, men vissa gånger menar hon att hon istället blev i 

fråntagen sin respekt som kvinna. Karin säger: 

 
“Jag kunde känna mig nedtryckt ibland då mina manliga kollegor “tog över” mitt jobb, istället för att 

hjälpa mig. Oftast ville dem nog väl men sättet dem gjorde de på kunde störa mig.”  (Karin, 47 år) 

  

Att bli nedvärderad som kvinnlig kriminalvårdare är tufft och majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att de som kvinnor måste tuffa till sig när de utsätts för 

nedvärderande beteende av både manliga intagna och manliga kollegor. 

 

Flörtande 

Förutom dessa hårda bemötanden från de intagna som de kvinnliga vårdarna får uppleva finns 

det också en annan sida av bemötande. Lina och Anna-Lisa berättar att det förekommer till en 

viss del mycket “å-ljud” och busvisslingar till vissa av de kvinnliga vårdarna. En del av de 

manliga intagna kan göra vissa sexuella anspråk på att de exempelvis helst vill bli visiterad av 

en kvinna, dessutom finns det intagna som kan fästa blicken onödigt länge på en kvinnlig 

vårdares kropp. Lydia som är något mer erfaren av att arbeta som kriminalvårdare har under 

sina år upplevt en hel del flörtande och fjäskande. Hon har även upplevt intagna på 

permission som har försökt att ta kontakt med henne privat för att få umgås. En gång när hon 

var relativt nyanställd blev en intagen väldigt närgången och smög upp bakom henne och 

tafsade henne på brösten. 
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“Det kändes jätteobehagligt och jag kände att min roll som vårdare blev förminskad. Mitt fokus var ur 

balans hela den dagen. Efteråt fortsatte även klienten att le mot mig på ett hånfullt sätt.” (Lydia, 38 

år) 

  

Karin har inte direkt upplevt något flörtande på sin arbetsplats men berättar om ett annat 

obehagligt möte där en intagen hade ifrågasatt hennes efternamn och var intresserad av det. 

Det tyckte Karin kändes väldigt konstigt och undrade vad den intagnes syfte var, om det var 

för att skrämma henne eller om han ville skapa en form av relation. 

 
“Man vet aldrig vad avsikten med en sådan fråga är, kanske frågade han bara av nyfikenhet eller så 

ville han möjligtvis söka upp mig när han kommer ut på permission och vill kontakta mig privat.” 

(Karin, 47 år) 

 

I och med detta hade Karin önskat att endast ha sitt förnamn på namnskylten eller ha ett 

påhittat namn, det hade känts mer tryggt för henne då det inte kränker hennes integritet på 

samma sätt. Även Angelica är av samma uppfattning. Faktum är att vissa intagna har varit 

väldigt påstridiga med att försöka ta kontakt med Angelica, hon har till och med behövt ändra 

sitt namn på sociala medier så som Facebook då hon vid flera tillfällen blivit kontaktad av en 

del intagna. 

 
“En del intagna har skrivit till mig på ett “oskyldigt” sätt, där de har velat ta en fika, tackat för 

persmissioner och visat sin uppskattning på så sätt. En del har nog varit rätt manipulativa och försökt 

skapa någon form av relation. Det känns obehagligt, jag kan ju aldrig veta vad de egentligen har för 

syfte eller vad de planerar. Det är lite skumt för dessa personer har inget som helst intresse av att visa 

att dem är medvetna om dessa meddelanden under arbetstid.” (Angelica, 41 år) 

 

Att som kvinnliga kriminalvårdare få uppleva någon form av flörtande från de intagna är 

relativt vanligt enligt intervjupersonerna. Är man dessutom en ung kvinna som utåt sett är 

något mer attraktiv än en äldre kvinna, får man mer eller mindre räkna med att de intagna 

kommer komma med olika förslag som kan verka närgående. Det gäller då som kvinna att stå 

upp för sig och inte gå med på att flörtandet går för långt. Att bli kallad för ”sötnos” är enligt  

Lydia en bagatell som man inte behöver hänga upp sig på men när oönskad närhet sker har de 

intagna tagit flörtandet till en ny nivå, och då gäller det att höja sin röst och visa på att sådant 

beteende inte är acceptabelt. 
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Ytliga relationer 

Eftersom häktet är det första stället en eventuell brottsling placeras på, finns det många olika 

individer med olika personligheter. Vissa av de som befinner sig på häktet går knappt att 

kallas för brottslingar medan andra är grovt kriminella. Detta menar Lina gör det möjligt att 

kunna ha vissa typer av ytliga och ömsesidiga relationer till en del av de häktade. Lina 

berättar att det finns personer som varit där en längre tid och som hon upplever att hon har 

bättre kontakt med och kan ha ett vardagligt samtal med. 

 
“I somras hade vi en intagen som satt nästan ett halvår häktad och man fick bra kontakt med den här 

personen, man kunde snacka lite och såhär… inte privata saker men man kunde ändå… jag kunde 

nämna att jag hade en hund och så kunde vi prata om den rasen och så…” (Lina, 24 år) 

 

Eftersom häktet som konstaterat omfattar många olika individer är det inte givet att alla har ett 

taskigt sätt, utan detta är varierande kring vilka individerna är och vilka omständigheter det 

finns. Men självklart menar Lina även att många har ett taskigt sätt mot henne och 

anledningen till detta beror främst på att hon är kvinna. De intagna som hon upplever svårast 

att skapa en ytlig relation till som kvinnlig vårdare är till en del av de männen som har 

utländsk härkomst. Detta tror Lina möjligtvis kan ha med den trosuppfattning som en del av 

de utländska männen som sitter inne har. Trosuppfattningen kan grunda sig i att dessa inte 

anser att en kvinna ska lämna hemmet och inte arbete som kriminalvårdare vilket är enligt 

dem ett mansyrke. Även Angelica har upplevt vissa svårigheter med att hantera en del av de 

män med utländsk bakgrund, då hon har liknande erfarenhet som Lina. Män med utländsk 

bakgrund kan ha den uppfattningen enligt henne att en kvinna inte ska involvera sig i ett 

mansdominerande yrke, utan anpassa sig till ett arbete som inte är lika fysiskt krävande. 

Dessutom kan de utländska männen ha svårt att ta order från en kvinnlig vårdare då dem vissa 

av dem inte är vana vid detta. Angelica menar ändå att desto mer dessa utländska män lär 

”känna” henne brukar bemötandet mot henne mjuknas upp och de kan ha ett fungerande 

samtal utan ”kvinnoförakt”. Självklart menar även våra intervjupersoner att även vita män 

med svenskt ursprung kan utöva ett nonchalant och nedvärderandesätt, vilket även det bidrar 

till att det är svårt att skapa en ytlig relation.   

 

Avslutning av tjänst 

Då vi har intervjuat kvinnor som inte längre är verksamma inom Kriminalvården frågade vi 

varför de avslutat sin tjänst. Svaren tydde på att det inte direkt hade något med säkerhet och 



 

29 
 

bemötande frågor att göra. Dessa kvinnor hade blivit erbjudna andra tjänster som inte 

innefattade liknande uppgifter som inom Kriminalvården. 

7.4 Sammanfattning 

Vårt resultat visar på att säkerhetsupplevelsen hos kvinnliga kriminalvårdare bygger mest på 

kollegornas närhet och förlitandet på tekniskutrustning som larm, kameror och för vissa 

pepparspray och batong. Kriminalvården har som policy att ensamarbete inte får ske men alla 

våra intervjupersoner har varit med om ensamarbete flera gånger, detta beroende på den 

underbemanning som finns inom vissa delar av Kriminalvården. Ensamarbetet de kvinnliga 

kriminalvårdarna fick utföra bidrog till att de upplevde att säkerheten ibland brast. När det 

gällde det bemötande som de kvinnliga kriminalvårdarna fick möta från de intagna var detta 

varierande. En del av de intagna hade som syfte att trycka ner kvinnorna för att visa sin makt 

över dem, medan andra intagna var mer intresserade av att charma de kvinnliga vårdarna och 

på så sätt skapa en form av kontakt till dem. Resultatet tyder även på att de kvinnliga vårdarna 

upplever att de får ett gott stöd från sina manliga kollegor, då de manliga kollegorna enligt 

våra intervjupersoner gärna ställer upp för de kvinnliga vårdarna. De manliga kollegornas 

inställning till att hjälpa de kvinnliga vårdarna kan ibland enligt en informant gå något för 

långt då de manliga kollegorna gärna ibland vill “ta över” arbetet.  
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8. Sociologisk analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt resultat genom användingen av våra sociologiska 

teorier som vi redovisade för i teorikapitlet och genom den tidigare forskning som har gjorts. 

Vår tidigare forskning används för att förstärka och belysa det mest centrala i empirin och 

våra teorier används som ett verktyg för att förstå och kunna tolka empirin utifrån ett 

sociologiskt perspektiv. För enkelhetensskull har vi delat in analysen i tre olika teman vilka 

är: Kvinnors tankar kring trygghet i sin yrkesroll, kvinnorna och de intagna och kvinnan i ett 

mansdominerat rum. Trots att våra teman är uppdelade samspelar dessa delar ändå med 

varandra genom hela analysen. Detta för att vi ska kunna behålla den röda tråden i studien.  

 

8.1 Kvinnors tankar kring trygghet i sin yrkesroll 

Lynda M. Baker (2005) skriver i sin studie om att kvinnliga polisers säkerhetsupplevelse var i 

direkt relation till utrustningen och tilliten till kollegorna. Detta mönster uppenbarade sig även 

i vår studie.  

 

Den utrustningen som Kriminalvården använder sig av upplevs hos samtliga av våra 

informanter som anledningen till en ökad trygghetskänsla. Utrustningen är en förutsättning för 

att kunna klara av de arbetsuppgifter som yrket kräver. De rådande arbetsuppgifterna kan 

innefatta hantering av våldsamma intagna, där utrustningen har som syfte att skydda vårdaren 

i de fall där det krävs. Inom Kriminalvården har de som krav att godkänd utbildning ska ha 

genomförts för att få använda utrustning som batong och pepparspray.  I vår studie var det 

endast två av våra kvinnliga informanter som hade genomfört godkänd utbildning medan 

resterande inte hade gjort detta, vilket bidrog till att en del upplevde en minskad 

trygghetskänsla. En kvinna uppgav att hon kände sig trygg på arbetet men att utbildningen 

inom hanteringen av vapen skulle leda till att hon skulle känna sig ännu mer trygg i sin 

yrkesroll. Detta visar tydligt att vapnen är mycket betydande för vårdarens 

säkerhetsupplevelse i hanteringen av de intagna. När vårdarna använder sig av sin utrustning i 

sin roll som kriminalvårdare bidrar det till en ökad säkerhetsupplevelse hos informanterna. 

Utrustningen ses av kvinnorna som ett komplement till rollen som makthavare mellan vårdare 

och intagen. Att ha tillgång till olika “maktmedel” menar en av informanterna ökar hennes 

trygghetskänsla under arbetstid. Utrustningen är för henne en symbol för makt trots att hon 

drar sig ifrån att använda vapnen. Makten är en förutsättning för vårdarnas trygghet på arbetet 

och utövandet av den är en förutsättning för att disciplinera de intagna för att undvika att 
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riskera sin egen säkerhet. De intagna agerar ibland motstånd till makten och bidrar till att 

makten utmanas. Foucault (2003) menar att det finns en svårighet att ha full kontroll över 

mänskliga handlingar och dess konsekvenser, därför menar han att kontroll utövas bäst när 

den är dold. För att kunna kontrollera de intagna använder Kriminalvården sig av 

kameraövervakning för att hela tiden hålla ett öga på de intagna. Likt Foucaults tankar kring 

“Panoptikon” görs kontroll bäst med de intagnas vetskap om att de är övervakade, men att 

själva funktionen det vill säga kameran är dold.  De intagna är medvetna om att det finns 

bevakningskameror, men inte om det är någon som skådar dem vid just det tillfället. Detta gör 

de intagna mer kontrollerbara och vårdarna mer säkra i sina arbetsuppgifter. Kontrollen som 

kamerorna medför syftar till att disciplinera de intagna utan hot eller fysiskt våld (Foucault, 

2003).  

 

Övriga säkerhetsaspekter som spelade stor roll hos informanterna var tilliten till sina kollegor. 

Kollegorna uppfattades som en stor tillgång vad det gällde säkerhetsupplevelsen. Greg 

Newbold (2005) menar i sin studie “Women officers working in men’s prison” att kollegorna 

måste ha en god sammanhållning för att Kriminalvården som myndighet ska vara en trygg 

arbetsplats att gå till.  En god sammanhållning kollegorna emellan förutsätter det Ervin 

Goffman (1959) talar om vad det gäller begreppet “backstage”. Det är i “backstage”-

framträdandet kollegorna har chans att vara privata, komma varandra nära och skapa tillit till 

varandra. I “backstage” kan kollegorna dela upplevelser de varit med om och på sådant vis få 

stöd från varandra när de upplever otrygghet i arbetet. Vissa kollegor agerade enligt några av 

våra informanter utan hänsyn till varandra och handlade på sådant vis som kunde försätta alla 

vårdare i en säkerhetsrisk. Dessa kollegor menade informanterna tog egna initiativ och följde 

inte säkerhetsrutinerna. En informant berättade hur hon hellre arbetade ensam än att arbeta 

med kollegor som inte gav ett seriöst intryck till yrket. Där av agerade denna informant 

istället utifrån “frontstage” vilket innebär att informanten inte var villig att visa upp sin 

privata sida för sina kollegor. Hennes tagna roll var den samma mot de intagna som till 

kollegorna (Goffman, 1959).  

8.2 Kvinnorna och de intagna 

Resultatet i vår studie tyder på att kvinnliga kriminalvårdare kan uppleva många olika typer 

av bemötande från de intagna. Dessa kan vara både nedvärderande, säkerhetsutmanande men 

även närgående. I BRÅs (2006) rapport ansåg de manliga vårdarna att de blev betydligt 

tuffare bemötta av de intagna, än de kvinnliga vårdarna. Detta ansågs bero på att de intagna 
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respekterar de kvinnliga vårdarna mer. Resultatet av vår studie visar snarare att en kvinnlig 

kriminalvårdare ofta blir illa bemötta och utsätts för både hot, nedvärdering och trakasserier 

från de intagna. 

Våra informanter uppgav att skällsord och nedvärderande beteende riktade till dem från de 

intagna var en vanligt förekommande företeelse på deras arbetsplats. Detta skedde oftast i 

olika bemötandesituationer där kvinnan var i en uppenbar maktposition vilket möjligtvis 

provocerade den intagne, exempelvis när en kvinnlig vårdare sa åt en intagen vad denne 

skulle göra. En informant uppgav att vid tillfällen där hon blir bemött med skällsord tar hon 

på sig en “mask” och försöker behålla sin roll som kriminalvårdare och inte ta påhoppen 

personliga. Kriminalvårdaren bör se sitt agerande som ett framträdande likt det Goffman 

(1959) menar att individer går in i en roll som en skådespelare på en teaterscen, där 

kriminalvårdaren är skådespelare och bemötandet är scenen. Den kvinnliga kriminalvårdaren 

har flera olika framträdanden beroende på vilket bemötande som sker och vilken roll som 

tillåts att spela. Kvinnan har även en personlig fasad, men som skiftar i roll utifrån situation. 

Vid handling tar de kvinnliga kriminalvårdarna på sig olika roller som sker i både 

”frontstage” och ”backstage” (Goffman, 1959). Kriminalvårdaren befinner sig i oftast i 

”frontstage” på arbetet och vid hanteringen av de intagna. Den roll som kvinnan spelar för de 

intagna är rollen som kriminalvårdare, men det finns en föreställning om vad som förknippas 

med kvinnlighet och den rollen finns alltid med henne, men som inte uttrycks i relation till de 

intagna. För samtliga anställda inom Kriminalvården krävs det att de går in en roll som spelas 

“frontstage” och lämnar sina privata roller “backstage”, detta för att inte bli för privat i sin roll 

i hanteringen av de intagna. Vid bemötande situationer som anses som nedvärderande krävs 

det att den kvinnliga vårdaren går in i en roll som är belagd i ”frontstage”. Kvinnans 

framträdande bör innefatta rollen som kriminalvårdare för att skapa ordning. När kvinnan 

kliver in i rollen som kriminalvårdare kliver hon även in i rollen som makthavare. Det skapas 

då en maktprocess mellan kriminalvårdare och intagen. Maktprocessen är föränderlig då 

vardera parten agerar makthavare och motståndare. Syftet med maktprocessen är att låta 

kriminalvårdaren gå in i en roll och bruka makt för att få de intagna mer anpassningsbara till 

samhället (Foucault, 2003). Det är viktigt att kvinnan behåller sin roll som makthavare för att 

undvika att makten ändrar riktning och att de intagna får chansen att bruka den. Det kan i 

vissa fall finnas utrymme för de intagna att utnyttja vårdarens roll i den maktprocess som sker 

mellan dem, vårdarens roll kan utnyttjas beroende på om den är auktoritär eller oauktoritär. 

En kvinnlig vårdare som har en oauktoritär roll kan lättare bli utsatt för skällsord och 
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nedvärderande beteende av den anledningen att hennes maktposition inte är tillräckligt 

övertygande. Otydlighet i hennes roll kan utsätta kvinnan för fara i sin yrkesutövning. En 

kvinnlig kriminalvårdare som ofta blir nedvärderad av de intagna kan uppleva sin 

kriminalvårdarroll som förminskad, detta kan i sin tur leda till minskad självkänsla som bidrar 

till en bristande säkerhet för kvinnan. Ervin Goffman (1959) beskriver att en tydlig roll 

utmärkts genom att vi tar hjälp av kroppsspråket och olika språkliga signaler för att förmedla 

vilken roll vi har. Detta kan göras exempelvis via kläder vilket i detta fall speglar uniformen 

som kriminalvårdarna bär. Uniformen signalerar auktoritet vilket innebär att den kvinnliga 

kriminalvårdaren måste leva upp till den roll som uniformen kräver.  

Bemötandet som sker mellan den intagne och den kvinnliga vårdaren kan även yttra sig på 

andra sätt än i kränkande syfte. Kvinnorna i vår studie uppgav att de både har upplevt 

flörtande och försök till skapande av en relation från de intagnas sida. Försök till skapandet av 

en privat relation kan te sig i för stort engagemang i kvinnornas liv och anledningen till de 

intagnas flörtande kan vara ett sätt att manipulera och på vis försöka ta över makten från 

kvinnorna. Att manipulera kvinnorna gör männen i syfte att försöka återskapa hierarkin i den 

maktrelation som finns för att förminska kvinnan då hon i detta läge är makthavaren och den 

intagna är den underlägsna. 

Normen i samhället är att männen alltid har varit de som har haft innehav av hierarki 

gentemot kvinnorna. Genusteorin problematiserar förhållandet mellan män och kvinnor och 

hur kön har konstruerats. Könets konstruktion innebär att det finns uppfattningar om vilka 

egenskaper som tillhör respektive kön (Lander, 2003). De kvinnliga kriminalvårdarna 

representerar inte det som förväntas av kvinnor vilket kan uppfattas som störande hos de 

manliga intagna. De visar tydligt sitt missnöje och sin införtrodda maktposition genom att 

hålla avstånd, avvisa kvinnorna och nonchalera dem. Precis som genussystemet belyser 

diktomin och principen av männens innehav av makt vill en del män inte acceptera 

kvinnornas maktposition som kriminalvårdare och inte heller vill interagera sig med de 

kvinnliga vårdarna. Med detta menas att de manliga intagna utgår från samhällets genusnorm 

där män och kvinnor skiljs åt och där det enligt Hirdman (2003) finns ett isärhållande där 

männen har makten. Kvinnan som kriminalvårdare och makthavare utmanar den manliga 

hegemonin om att mannen är den överordnade i samhället.   
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8.3 Kvinnan i ett mansdominerat rum 

Kriminologen Louise Farnworth (1992) visar att yrket som kriminalvårdare är kraftigt 

mansdominerat. På grund av detta behöver de kvinnliga vårdarna anpassa sig till den könsroll 

som är mest utmärkande för arbetsplatsen. 

Hirdmans (2003) begrepp “genussystemet” som tidigare nämnt, handlar om könsdiktotomi 

som innebär att det finns en könsuppdelning mellan män och kvinnor överallt i samhället. 

Könsuppdelningen mellan könen syftar till att det finns en föreställning om vilket yrke 

respektive kön ska ha. När en kvinnlig kriminalvårdare träder in i ”männens område” utmanas 

genusnormen på arbetsplatsen, men även i samhället då detta betyder att föreställningen om 

vad som utmärker en “kvinnlig arbetsplats” förkastas. Att vara kvinna på en mansdominerad 

arbetsplats kan enligt våra informanter skapa en känsla av att bli överkörda i sitt arbete genom 

sina manliga kollegors agerande. Att exempelvis bli fråntagen sina arbetsuppgifter fick de 

kvinnliga kriminalvårdarna att känna sig nedtryckta och förminskade. Newbold (2005) visar i 

sin studie att det kunde finnas en ovilja hos vissa av de manliga kriminalvårdarna att arbeta 

med de kvinnliga vårdarna i olika arbetssituationer. Denna ovilja kan exempelvis yttra sig vid 

samarbete mellan könen där männen lätt har en tendens till att ta över arbetet från kvinnan på 

ett nedtryckande sätt. I och med att vissa av de manliga kollegorna inte var samarbetsvilliga 

till sina kvinnliga kollegor menade Newbold (2005) att detta är en stor säkerhetsrisk som 

äventyrar Kriminalvårdens arbetsmetoder.  

Våra informanters upplevelser överensstämmer med Newbolds (2005) tankar kring 

könaspekten inom säkerheten och att den möjliggörs genom ett bra samarbete mellan sina 

kollegor oavsett kön. Ingen av våra informanter uppgav att de någonsin upplevt någon direkt 

ovilja från sina manliga kollegor att samarbeta med dem. Istället menade de att deras manliga 

kollegor kan vara ett stort stöd i många situationer, exempelvis i hanteringen av besvärliga 

intagna. Dessa informanter kunde även känna en trygghet i att ha en manlig kollega vid sin 

sida på grund av hans fysiska förmåga att rycka in vid våldsamma situationer. I det 

mansdominerande rum som kvinnorna har som sin arbetsplats kan vi utifrån genusteorin 

tydligt se att vissa egenskaper, tanke och handlingsmönster är utmärkande i de olika 

könsrollerna. De manliga kriminalvårdarna har tillskrivits egenskaper att vara stark och ha 

god fysik, vilket underlättar hanteringen av våldsamma intagna, som både skapar en trygghet 

hos kvinnorna men som även ibland kan uppfattas som negativt genom att försvaga dem. 

Genom männens agerande återskapas ständigt den sociala konstruktion av kön som finns i 

samhället. Detta gör det svårt för kvinnorna att ta sig an de uppgifter som förväntas utföras av 
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männen. Detta leder till att rollerna könen emellan utmanas när kvinnorna agerar i den 

mansdominerade rummet. Direkt när kvinnan träder in i ett område där majoriteten är män 

sker det en konflikt mellan kvinnan själv, de manliga kollegorna och även samhället. 

Konflikten berör alla aktörer som har en uppfattning om hur en kvinna ska vara och bete sig. 

Den främsta konflikten sker inom kvinnan där hennes roll som kvinnlig kriminalvårdare inte 

överensstämmer med samhällets eller de manliga kollegornas syn på henne. Utifrån 

genusteorin anses mannen som norm och som kvinnorna avviker ifrån genom att befinna sig 

på männens arena och plötsligt representerar hon den hegemoniska maskulinitet som 

symboliserar makt, status och inflytande. Kvinnan är en del av den hegemoniska maskulinitet 

på så vis att hon tillsammans med sina manliga kollegor utövar makt i sitt yrke på samma 

villkor som männen (Lander, 2003). Hon har även inflytande hos de intagna genom att 

disciplinera och normalisera dem (Foucault, 2003). Då kvinnan har möjlighet att utöva makt i 

sitt arbete höjs också hennes status vilket motstrider perceptionen det vill säga uppfattningen 

om kvinnan som kön och agerande individ (Lander, 2003).   

Louise Farnworth (1992) skriver om i sin studie att manliga kollegor kan ha ett “hårt” sätt mot 

sina kvinnliga kollegor och att mobbning kan förekomma på grund av att kvinnorna är 

kvinnor. Hon menar även att om kvinnorna går in i en maskulin roll kan de nedvärderande 

attityderna från de manliga kollegorna gentemot kvinnorna möjligtvis ändras till en neutralare 

aspekt. Våra informanter beskrev hur de genom att gå in i en “tuffare” roll kunde handskas 

med sina manliga kollegor, men även de manliga intagna bättre i vissa situationer. För att som 

kvinna anpassa sig till det mansdominerade området krävs det att kvinnan lever upp till en 

maskulin roll för att kunna upprätthålla sin yrkesroll. De manliga kollegornas agerande som 

av kvinnorna kan upplevas nedvärderande kan möjliggöra att kvinnan distanserar sig från sin 

yrkesroll, vilket kan leda till en rollkonflikt. Rollkonflikten som sker hos kvinnan beror på att 

hon överensstämmer med den maskulina yrkesrollen som kriminalvårdare, men att hennes 

kollegor inte är övertygande om den och ifrågasätter den. Ifrågasättandet sker genom att de 

manliga kollegorna misstror att kvinnan klarar av sitt arbete och tar därför över en del 

arbetsuppgifter. Detta gör att kvinnan upplever andra förväntningar på sin yrkesroll än vad 

som är kriminalvårdarens utpräglade beteende (Goffman, 1959). Då kvinnan blir osäker 

handlar hon inte på ett sådant sätt som stämmer överens med förväntningarna som finns på 

rollen d.v.s. att kunna hantera situationer som kräver en tydlighet i sin roll som 

kriminalvårdare. Detta stöds även av Van der Lippe et al. (2004) som menar att om kvinnorna 

uttrycker sig för feminint i en maskulin värld får kvinnorna räkna med att det 
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uppmärksammas och ifrågasätts. Även i situationer där kvinnan behöver anamma ett 

maskulint beteende sker en rolldistans där kvinnan tvingas frångå sin givna genusroll i 

samhället. För att förtydliga menar Van der Lippe et al. (2004) att om en kvinna som arbetar i 

ett mansdominerat yrke går in för hårt i rollen som maskulin motsvarar rollen inte 

förväntningarna av hur genusnormen ser på kvinnan. Detta innebär att de manliga kollegorna 

kan ifrågasätta hennes kön och hennes roll då det inte överensstämmer med varken utseende 

eller beteende. 
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9. Diskussion 

Syftet med vår uppsats var att få en större förståelse för hur kvinnliga kriminalvårdare 

upplever sin trygghet och bemötandet i sin yrkesroll. I detta kapitel kommer vi att diskutera 

mer allmänt kring vår studie som helhet.  

 

Det vi uppfattar som en stor problematik inom Kriminalvården är att det förekommer 

ensamarbete, trots att alla vårdare själva är medvetna om vilka risker de tar i och med detta. 

Även om vissa vårdare meddelar varandra var de befinner sig när de utför ensamarbete anser 

vi att det är en onödig risk att själv utsätta sig för. Den gemensamma uppfattningen var mer 

eller mindre att det ”ingår i jobbet” trots att flera av informanterna upplevde ensamarbete 

stundtals som obehagligt var det ändå ”accepterat”. Vi reagerade också på att inte alla vårdare 

hade rätt till utrustning, utan att det krävdes speciell utbildning. De vårdare som inte har 

denna utbildning går själva in med sin kropp som ett försvarsverktyg. Detta upplever vi själva 

som relativt obehagligt med tanke på att vissa vårdare är mer eller mindre försvarslösa. Även 

om alla vårdare är utrustade med överfallslarm, så kan egentligen den intagna överrumpla den 

kvinnliga vårdaren och utsätta henne för fara utan att hon kan försvara sig. Detta tyder på 

vikten enligt oss att det är viktigt att kriminalvårdare följer den policy som finns hos 

Kriminalvården att ensamarbete inte ska ske, detta för att undvika händelser likt den som 

skedde vid Flemmingsbergs häkte 2011.  

 

Resultatet i vår studie visade även att säkerhetsupplevelsen är starkt sammankopplat med 

tilliten till kollegorna och användandet av utrustning som batong och pepparspray. Vad det 

gäller säkerhetsaspekten stämmer vårt resultat överens med tidigare forskning av Lynda M. 

Baker (2005) där hon menar att vapen och tillit till kollegorna är grunden till en god säkerhet i 

yrken där det förekommer hot och våld. Vi anser att yrken som polis och kriminalvårdare 

kräver tillit till kollegor för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, för utan tilliten till 

varandra försvårar det arbetet med det gemensamma målet att hantera de intagna. Utan tillit 

skapas ett dåligt arbetsklimat som kan leda till personalbrist på grund av att kriminalvårdarna 

slutar arbeta för att de inte upplever sin arbetsplats som trygg och säker.  

 

Till en viss del är vi inte alls förvånade över att våra informanter har fått uppleva 

nedvärderande bemötanden från de intagna. Utifrån vissa intagnas perspektiv kan i synnerhet 

kvinnan bli ett lätt offer för deras frustration. Det kan också tänkas bli motsägelsefullt för de 
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intagna när en kvinnlig vårdare inte lever upp till de föreställningar som finns på hur en 

kvinna ska vara, vilket gör hennes roll mer sårbar och lätt att utnyttja. Att arbeta som kvinna i 

ett yrke där de flesta är män, kollegor som intagna kan innebära att kvinnan blir mer utsatt på 

grund av att det finns en föreställning att männen står högst i hierarkin. Vi anser själva att det 

är bra att vissa kvinnor är verksamma inom mansdominerande yrken för att öka 

jämställdheten i samhället och inom Kriminalvården, som de själva eftersträvar.  

9.1 Avslutande kommentar  

I vår studie har vi haft både medgångar och motgångar. Det som har varit mest problematiskt i 

denna studie var att finna relevant tidigare forskning och få tag i informanter som var villiga 

att ställa upp och som hade tid. Då vi fick informanter som bodde längre bort fick vi ta till  

mailintervjuer. Det som dessvärre blev problematiskt med mailintervjuer var att vissa lovade 

att maila oss svaren, men som aldrig gjorde det.  

  

Att använda oss av intervjumetod var för oss en självklarhet enda från början. Vi anser att vi 

inte hade kunnat få samma djup med användning av enkäter som vi har fått genom intervjuer, 

eftersom enkäter för det mesta styrs av fasta frågor. Fördelen med att använda sig av 

intervjuer för oss har varit att vi har kunnat följa upp vad våra informanter tidigare har sagt, 

vilket inte är möjligt med enkäter. Som tidigare skrivet går det delvis att se våra 

mailintervjuer som en nackdel. Mailintervjuer kan inte ge oss samma kontakt med den 

berörda informanten som vid våra fysiska intervjuer, då vi kunde läsa av informanternas 

kroppspråk. Dessutom är det ett faktum att vi hade fått ett bättre resultat vad det gäller 

verifierbart och generaliserbart om vi hade fått tag i ännu fler informanter.  

 

Som förslag till vidare forskning inom ämnet går det möjligtvis följa upp det som BRÅ 

(2006) visade på att manliga vårdare är de som känner sig mest utsatta i sitt yrke. Det skulle 

även vara intressant att intervjua båda könen för att sedan jämföra dessa i upplevelse av yrket. 

Vidare vore det även intressant att intervjua kriminalvårdare som arbetar på ett 

kvinnofängelse för att se hur personalen där upplever sin säkerhet. En intressant motsats till 

vår studie kan vara att intervjua intagna som sitter i fängelse och undersöka hur de upplever 

bemötandet från kriminalvårdarna. Slutligen anser vi att vi har uppnått målet med att besvara 

vårt syfte och frågeställningar. Genom studien har vi nått en djupare förståelse om hur det är 

att vara en kvinnlig kriminalvårdare och vilka konsekvenser som yrket medför. 
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Bilaga 1. 

Säkerhet och bemötande för dig som kvinnlig kriminalvårdare 

Vi är två studenter som studerar vid Högskolan i Halmstad. Nu under den sista terminen 

skriver vi vår kandidatuppsats i sociologi 61-90, där vi har valt att inriktat oss till hur kvinnor 

som arbetar inom kriminalvården upplever sin säkerhet. Eftersom kriminalvårdare under 

arbetstid är i konstant kontakt med individer som kan vara mycket farliga utsätter de ständigt 

sin säkerhet när de utövar sitt arbete. Vårt syfte är att vill vi ta reda på hur du som kvinna 

upplever din säkerhet och om du upplever att de intagna beter sig på ett annorlunda sätt mot 

dig på grund av ditt kön. Denna intervju är helt anonym och vill du inte svara på någon/några 

frågor är detta helt acceptabelt. Eftersom denna kandidatuppsats strävar efter att få ett 

oklanderligt resultat av vad kvinnliga kriminalvårdare anser om sitt yrke är vi mycket 

tacksamma över er medverkan! 

                                                                                                                                                    

Vid eventuella frågor angående intervjun eller frågor som berör studien i sig kan ni kontakta 

Linnéa Pedersen via mail: Linped12.student@hh.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Pedersen och Josefine Nääf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Ålder, civilstånd m.m. 

2. Vad har påverkat ditt yrkesval? 

3. Under hur lång tid har du arbetat inom Kriminalvården? 

4. På vilken avdelning inom kriminalvården arbetar du? 

5. Vad har du för arbetsuppgifter? 

6. Hur upplever du din säkerhet när du utövar ditt yrke som kriminalvårdare? 

7. Har du någon gång känt rädsla inför att gå till jobbet? (Om ja, hur ofta?) 

8. Har du någon gång utsatts för våld under arbetstid av en intagen? 

9. Tycker du att ni har en bra sammanhållning på din arbetsplats, och att ni hjälps åt i en 

krissituation? 

10. Har du någon gång utsatts för nedvärderande beteende av en intagen? (Om ja, hur 

kändes det?) 

11. Anser du att det finns skillnad på hur de intagna agerar mot dig som kvinna eller 

handlar det mer om kriminalvårdarens personlighet och kompetens? 

12. Upplever du att de intagna är angelägna om att skapa en relation till dig som kvinna, 

eller upplever du arbetet mer på en professionell nivå där ni har tydliga roller? 

13. Upplever du osäkerhet inför vissa typer av arbetsuppgifter? (Om ja, vilka?) 

14. Har du vid något tillfälle behövt hantera en intagen ensam? (Hur kände du inför det?) 

15. Finns det fördelar med att vara kvinnlig vårdare? 

16. Upplever du att du behandlas på ett annorlunda sätt, gentemot dina manliga kollegor, 

för att du är kvinna? 

17. Hade du velat ändra något gällande din trygghet i arbetet med de intagna? (Vad?) 

18. Har du något förslag eller önskemål om hur Kriminalvården som myndighet kan öka 

säkerhetsarbetet för er som är anställda? (Vad?) 

19. Vill du lägga till något mer till denna intervju? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



 

 

Bilaga. 2 

På uppdrag av vår examinator Åke Nilsen och vår handledare Eva Schmitz ska vi utförligt 

redovisa för arbetsuppdelningen i vår skrivna uppsats. Vi har till en viss del delat upp arbetet 

för att både kunna arbeta enskilt hemma och sedan komplettera det vi har skrivit tillsammans 

när vi träffas.  

Inledning, syfte, frågeställning och begreppsdefinition 

Vi har tillsammans formulerat vår inledning och ändrat efter handledarens synpunkter. 

Inledningen har redigerats om flertalet gånger, vilket vi ”alltid” har gjort tillsammans när vi 

har träffats för att skriva. Vi har diskuterat och funderat tillsammans på hur vi skulle 

formulera våra frågeställningar och syfte för att göra det så tydligt och konkret som möjligt. 

Vi har även funderat enskilt och kommit med olika förslag när vi träffats för att diskutera 

uppsatsen. Vi har fått god hjälp av handledaren Eva Schmitz när vi försökt formulera tydliga 

och relevanta frågeställningar. Begreppsdefinitionerna skrev vi tillsammans när syfte och 

frågeställning var någorlunda färdigt.  

Bakgrund och tidigare forskning 

Bakgrundens “mall” och första formulering gjordes av Linnéa för att sedan få feedback av 

handledare och delvis ändra texten tillsammans. Linnéa ansvarade även för all tidigare 

forskning och la ner många timmar på att hitta relevanta artiklar till vår studie.  

Teori och metod 

Josefine ansvarade för de tre teorierna, men Linnéa var den som skrev det första utkastet på 

maktteorin. Under uppsatsens gång har Josefine haft som ansvarsområde att ändra i teorin 

efter handledarens synpunkter. Hela metodkapitlet är skrivet gemensamt för att undvika 

otydlighet i texten. Vi satt många timmar i stadsbiblioteket i Halmstad för att låna relevanta 

böcker till metoddelen. Insamling till vårt empiriska material har vi delat upp då det var 

tidspress och vi var tvungna att resa till olika städer. Var och en av oss hade varsin fysisk 

intervju, Josefine i Stockholm och Linnéa i Hallandstrakten. En fysisk intervju fick vi tillfälle 

att genomföra tillsammans här på västkusten. Resterande intervjuer var mailintervjuer där 

Josefine ansvarade för två stycken och Linnéa för en.  

 



 

 

Resultat och analys 

Sammanställningen av det insamlade materialet gjorde vi ”tillsammans” när vi självständigt 

transkriberat våra intervjuer. Därefter skrev vi analysen tillsammans och skrev om och 

bearbetade texten flera gånger utifrån handledarens hjälp och synpunkter. 

Diskussion, avslutning & abstrakt  

Diskussionen till denna studie har vi för det mesta skrivit tillsammans lika så avslutningen. 

När det gäller abstrakten till denna studie ansvarar vi bägge för det svenska, men det engelska 

abstraktet är skrivet av Linnéa som Josefine har godkänt. Linnéa ansvarar även för all 

redigering av texten dvs. rubriksättning m.m.  
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