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 Kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av hur de behandlas vid klass 1-anstalter för manliga 

klienter i Sverige 

 

Sammanfattning 

 

Följande studie har undersökt hur kvinnliga kriminalvårdare upplever att de behandlas på 

klass 1-anstalter för manliga klienter i Sverige. Studien undersökte även hur kvinnliga 

kriminalvårdare behandlades av sina manliga kollegor och klienter. Materialet samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor i åldrarna 21 till 25, som är eller har 

varit anställda vid en klass 1-anstalt i Sverige. Utifrån deltagarnas berättelser kunde det 

urskiljas att en tydlig machokultur präglade de berörda anstalterna. Deltagarna beskrev bland 

annat anstalterna som ojämställda, i form av att de kunde uppleva sig underordnade männen. 

En sexistisk och nedvärderande jargong riktat mot deltagarna framkom mellan både manliga 

klienter och manliga kriminalvårdare. Vissa egenskaper hos deltagarna visades dock medföra 

en upplevd trygghet i rollen som kriminalvårdare. En högre ålder och längre erfarenhet 

ansågs som två trygghetsfrämjande faktorer som förenklade deltagarnas arbete. Som slutsats 

visade sig resultatet av denna studie till stor del överensstämma med tidigare forskning som 

finns kring området. Förvånande var att machokulturen på anstalterna utmärkte sig i så pass 

hög grad, trots att Sverige visat sig vara ett av världens mest jämställda länder. Resultatet 

bekräftade att Kriminalvården är i behov av utbildning, för att förebygga den ojämställdhet 

som råder.       

 

Nyckelord: kriminalvårdare, könsskillnader, machokultur, anstalt, diskriminering, sexism 
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Female correctional officers’ experiences of how they are treated in class 1 prisons for male 

clients in Sweden based on their femininity 

  

Abstract 

 

The following study examined how female correctional officers in class 1 prisons for male 

inmates in Sweden perceive how they are being treated based on their femininity. 

Furthermore, the study examined how female correctional officers are being treated by their 

male colleagues and inmates. Data was collected through semi-structured interviews with 

eight women between the ages of 21 to 25, who are or have been employed at a class 1 

prison. The participants described themselves as subordinate to the men. Moreover, the male 

inmates as well as the male colleagues used a sexist and degrading jargon against women. 

Some characteristics, however, were shown to lead to higher perceived safety as a prison 

officer. A higher age and longer experience were considered factors that simplified the 

participants' work. In conclusion, the results were largely consistent with previous research in 

the area. Surprisingly, the results showed that the macho culture in the prisons distinguished 

itself to such a high degree, even though Sweden has been proven to be one of the most equal 

countries in the world. The results confirmed that the Prison and Probation Service is in a 

need of education, in order to prevent the inequality that prevails.      

  

Keywords: correctional officer, gender differences, macho culture, prison, discrimination, 

sexism 
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Kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av hur de behandlas vid klass 1-anstalter för 

manliga klienter i Sverige 

Ur ett historiskt perspektiv har kvinnor ur flera aspekter bemött större motstånd och 

utmaningar än männen (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Forskning som gjorts längre 

tillbaka i tiden visar på att kvinnor i större utsträckning blivit utkonkurrerade inom 

arbetsmarknad och samhället i övrigt. Kvinnorna har även haft som utmaning att erhålla 

respekt från männen. I studier från 1980-talet och tidigt 1990-tal framkom det att utmaningar 

likt dessa även inkluderas inom yrket som kriminalvårdare (Crouch, 1985; Farnworth, 1992; 

Jurik, 1985; Zimmer, 1987). Dessa studier visar att kvinnliga kriminalvårdare upplever att de 

bemött större motstånd i sitt arbete än vad männen har. Detta har i sin tur har lett till 

könsdiskriminering där kvinnorna i många fall är det könet som diskrimineras. 

Könsdiskriminering innebär ett missgynnande av personer som direkt eller indirekt har 

samband med dess könstillhörighet. Denna typ av diskriminering kan även ge negativa 

konsekvenser för den som utsätts (Könsdiskriminering, u.å.).   

Samhället, inklusive arbetsmarknaden är under ständig revidering (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Utveckling inom området förväntades därmed ha skett sedan denna äldre 

forskning genomförts. Det framkom att nutida forskning är bristfällig, men att vissa delar av 

nutida resultat återfanns i de resultat som äldre forskning framhävt. Idag visar forskning 

indikationer på att kvinnans motstånd inom arbetsmarknaden samt utmaningen att erhålla 

respekt mot männen fortfarande kvarstår (Boyd & Grant, 2015; Bruhn, 2013; Burdett, 

Gouliquer & Poulin, 2018; Crewe, 2006; Liebling, 2011). Viss tidigare forskning inom detta 

område är gjord på ett internationellt plan där vissa studier är över 20 år gamla. Det kan bli 

problematiskt att applicera de studierna på svensk Kriminalvård, då svensk Kriminalvård 

skiljer sig från andra delar av världen (Nylander, 2006). Äldre tidigare forskning bör 

kompletteras med nyare, då samhället är under en ständig förändring. Det utgör ett intresse 

för att i denna studie utveckla en djupare förståelse och kunskap kring kvinnliga 

kriminalvårdares upplevelser av att arbeta på klass 1-anstalter med manliga klienter i Sverige. 

Med klass 1-anstalt avses den högsta säkerhetsklassen i svensk Kriminalvård och anstalten är 

utrustad för att hantera klienter som är mest riskfyllda (Kriminalvården, u.å.).  

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för bland annat våra svenska 

anstalter. Myndigheten har 10 000 anställda och arbetar aktivt för en jämn könsfördelning 

(Kriminalvården, u.å). Kriminalvårdens vision och målsättning är “Bättre ut”, vilket innebär 

att klienten efter sitt straff ska ha bättre förutsättningar och resurser för att leva ett bättre liv 

utan kriminalitet (Nylander, 2006). Det är kriminalvårdares uppgift att uppfylla detta. Ett 
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arbete som kriminalvårdare innebär därmed ett klientnära arbete som innefattar 

motivationssamtal med klienter, att genomföra visitationer samt relationsskapande och 

påverkansarbete (Amilon & Edstedt, 1998; Kriminalvården, u.å.; Nylander, 2006). 

Emotionsarbete är en central del inom en kriminalvårdares arbete (Nylander, 2006). 

Emotionsarbete inom Kriminalvården innebär en direkt kontakt mellan klient och 

kriminalvårdare. Det innebär också att kriminalvårdaren skapar ett emotionellt tillstånd hos 

klienten, såsom ilska eller tacksamhet. Slutligen ska kriminalvårdaren i sin yrkesroll utöva 

kontroll över klienterna, vilket också är en del av emotionsarbetet. För att kunna hantera 

arbetet krävs att olika känsloregler följs, det vill säga, att det ställs olika krav på 

kriminalvårdaren för hur dennes känslor uttrycks. Kriminalvårdaren har även ansvar för 

säkerheten och övervakning av klienter på anstalten (Nylander, 2006). Det ska understrykas 

att kriminalvårdares arbete skiljer sig åt beroende på vilken typ av anstalt och avdelning det 

gäller. Uppgifterna ser olika ut från dag till dag och påverkas även av ofta förekommande 

oförutsedda händelser, vilket förändrar en kriminalvårdares dagsschema. Denna studie 

kommer således att undersöka hur kvinnliga kriminalvårdare upplever att de behandlas på 

klass 1-anstalter för manliga klienter i Sverige.       

En anstalt som mansdominerad 

Yrket som kriminalvårdare är ett traditionellt mansdominerat yrke som präglas av maskulina 

normer och värderingar som placerar män i överordning och kvinnor i un eror ning  Bruhn, 

       rewe,        lvin- owak    homsson,        iebling,        Fortsättningsvis 

innebär  rket som kriminalv r are ett använ an e av makt   iebling,         i igare 

forskning visar att  ust kvinnliga kriminalv r are blir en form av omkastning av  e maskulina 

normerna om maktf rh llan en som r  er  Farnworth,         mkastningen framträ er p  

sättet att  et är kvinnorna som har makten och  e manliga klienterna är un eror na e. Makt 

kan tilldelas genom en position men även via personliga egenskaper (Aroseus, 2013). 

Positionsmakt innebär att någon har möjlighet att bestraffa, belöna samt att sanktionera 

resurser mot andra människor. Positionsmakt är den makt en kriminalvårdare besitter legitimt 

över klienterna på en anstalt. Personlig makt får en person istället genom samarbeten med 

omgivningen och genom förtroende. Personlig makt inte är ett påtagligt ting, utan det är via 

interaktioner som den personliga makten blir legitim (Crewe, 2006). Det är en process som 

tolkas i relationerna mellan människor, i  et här fallet, kriminalv r are och klient (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003). En kriminalvårdare kan via sina personliga egenskaper få 

personligt inflytande över klienten. Klienten kan då låta denne bestämma, och inte ifrågasätta 

kriminalvårdarens beslut på grund av den tillit som finns. Kriminalvårdaren får på grund av 
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personlig makt gehör och sin vilja igenom utan motstånd från klienten. Genom denna 

interaktion kan den personliga makten hos kriminalvårdaren legitimeras. Tidigare forskning 

visar att kvinnliga kriminalvårdare i regel har svårare att få sin personliga makt legitim, på 

grund av de rådande maskulina normerna som kvinnorna ständigt jämförs med (Zimmer, 

1987; Farnworth, 1992).  

Manliga klienters upplevelser av kvinnliga kriminalvårdare 

 n stu ie visa e att  e manliga klienterna ans g att en ”vanlig” kriminalv r are var en man 

(Crewe, 2006). När klienterna tillfrågades om deras uppfattningar om manliga samt kvinnliga 

kriminalvårdare så visade resultat att kvinnorna bedömdes vara mer professionella än männen 

(Boyd & Grant, 2015). De kvinnliga kriminalvårdarna tycktes ha respekt för integritet samt 

att de behöll lugnet i större utsträckning om en svår situation uppkom. De manliga klienterna 

upplevde även de kvinnliga kriminalvårdarna som mer avslappnade (Farnworth, 1992; 

Szockyj, 1989; Zimmer, 1987). Klienterna var mer ängsliga till att använda fysisk kontakt 

mot dem överlag, och mindre våldsbenägna mot de kvinnliga kriminalvårdarna. De upplevde 

att de inte behövde hävda sig på samma sätt som mot de manliga kriminalvårdarna. Om en 

klient skulle använda fysisk kontakt eller bli våldsbenägna mot en kvinnlig kriminalvårdare 

skulle detta bryta mot anstaltens normer och de skulle därmed bli stigmatiserade (Crewe, 

2006; Szockyj, 1989).  

 Klienterna beskrev att de kunde gå ur machorollen framför de kvinnliga 

kriminalvårdarna. Macho är ett begrepp som grundar sig i normer om hur män förväntas vara 

 Un er kevlaret,         ormer som kopplas till att vara “macho” är att män inte visar 

känslor, alltid är självsäkra, använder sig av våld och uppför sig aggressivt. Frånvaron av 

machokulturen kunde samtidigt medföra en djupare kontakt och en behagligare relation med 

de kvinnliga kriminalvårdarna. Klienterna uppförde sig ödmjukt och kunde enklare prata om 

sina känslor med en kvinnlig kriminalvårdare (Bruhn, 2013). Vissa klienter föredrog dock att 

tala med äldre kvinnliga kriminalvårdare. Klienter såg de äldre mer likt en modersfigur med 

högre status, i jämförelse med den yngre kvinnliga kriminalvårdaren som kunde klassas som 

sexuella objekt. De manliga klienterna kunde dock ibland uppfatta kvinnliga kriminalvårdare 

som hycklare (Crewe, 2006; Crouch, 1985). Klienterna ansåg att kvinnorna tenderade att vara 

tillmötesgående genom sin kommunikativa förmåga och byggde upp en relation med dem, för 

att sedan rasera denna genom att utöva sin auktoritet som arbetet innebar.  

Manliga kollegors upplevelser av kvinnliga kriminalvårdare 

De kvinnliga kriminalvårdarnas manliga kollegor hade sina uppfattningar om hur kvinnorna 

behan la es p  arbetsplatsen    ock  ,        Un er en interv u me  en manlig 
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kriminalv r are framkom  et att  e manliga kollegorna i regel f rvänta e sig att kvinnorna 

var bättre p  kommunicera och bättre p  att l ssna p  klienterna än  em s älva (Bruhn, 2013). 

En förklaring till denna förväntning var att klienterna verkade vara mer villiga att lyda de 

kvinnliga kriminalvårdarna än de manliga (Farnworth, 1992; Szockyj, 1989; Zimmer, 1987). 

En manlig kriminalvårdare berättade hur han ansåg det problematiskt att ta över arbetet efter 

en kvinnlig kriminalvårdare på grund av dennes kommunikativa förmågor (Szockyj, 1989). 

Genom att vara mer kommunikativ kunde de kvinnliga kriminalvårdarna komma närmre 

klienterna relationsmässigt och omedvetet placera de manliga kollegorna i en problematisk 

sits. 

   grun  av kvinnornas f rm ga att kommunicera och l ssna p  klienterna, ans gs  e 

av sina manliga kollegor mer lämpa e att arbeta me  rehabilitering än me  säkerhet (Amilon 

& Edstedt, 1998; Bruhn, 2013). Om en kvinnlig kriminalvårdare utförde en säkerhets uppgift 

såsom kroppsvisitering fanns risken att detta sexualiserades. De manliga kriminalvårdarna 

kunde oroa sig för att relationen mellan en kvinnlig kriminalvårdare och en manlig klient 

skulle bli av romantisk eller sexuell karaktär (Liebling, 2011). Beträffande säkerhetsarbetet 

oroade de sig även för att kvinnorna inte var fysiskt kapabla till att skydda sig själva eller 

kollegor vid behov (Farnworth, 1992). För att bibehålla säkerheten valde vissa manliga 

kriminalvårdare att ta över dess kvinnliga kollegors säkerhetsuppgifter. De konstaterade att 

säkerheten skulle öka om yrket som kriminalvårdare endast bestod av det manliga könet 

(Savicki, Cooley & Gjesvold, 2003). Däremot, var vissa av de manliga kriminalvårdarna 

medvetna om att anstalten präglades av en respektlöshet mot kvinnor (Szockyj, 1989). Det 

visade sig vara ett faktum att kvinnliga kriminalvårdares största utmaning som 

kriminalvårdare var att bli accepterade av sina manliga kollegor. Vissa av de manliga 

kriminalvårdarna medgav i intervjuerna att det ofta krävdes att de kvinnliga kriminalvårdarna 

presterade högre än männen för att visa sig kapabla för yrket som kriminalvårdare. 

Kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av sina manliga klienter 

Enligt tidigare forskning var det kvinnliga kriminalvårdare som i regel blev bemötta med 

mest motstånd och fick kämpa mest för sin respekt, i förhållande till manliga kriminalvårdare 

(Boyd & Grant, 2015; Crouch, 1985; Farnworth, 1992; Jurik, 1985; Zimmer, 1987). En 

kvinnlig kriminalvårdare beskrev att anstalter med manliga klienter är en hård miljö att 

befinna sig i som kvinna (Jurik, 1985). Istället för att bara bli sedd och bemött som en 

kriminalvårdare, upplevde många kvinnliga kriminalvårdare att de behandlades på ett visst 

sätt på grund av dess kön (Crouch, 1985). Vissa klienter hade svårt att bortse från kvinnans 

kön och svårigheter med att vara underordnad en kvinna (Crouch, 1985; Tewksbury, 2006). 
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Att som kvinnlig kriminalvårdare vara överordnad dessa klienter kunde skapa svårigheter och 

motstånd för kvinnan att utöva sin auktoritet, och därmed utföra dagliga uppgifter som 

kriminalvårdare. En kvinna berättade att relationerna kunde bli känslomässigt laddade och i 

vissa fall obehagliga, såvida en manlig klient inte bortsåg från dess kvinnlighet (Crouch, 

1985; Jurik, 1988). En arbetsuppgift såsom kroppsvisitering kunde präglas av sexuell 

frustration från den manliga klienten, vilket kunde hindra kvinnan till att utföra sitt arbete.  

En kvinnlig kriminalvårdare beskrev dilemman som lätt kunde uppstå under arbete med 

manliga klienter (Jurik, 1988). Om en kvinna var vänlig mot klienterna fick de uppfattningen 

om att man flirtade. Om kvinnan utöva sin auktoritet och var bestämda, så kunde kvinnorna 

bli tilltalade med nedvärderande termer. Skulle en kvinnlig kriminalvårdare istället vara mer 

passiv och lita för mycket på klienterna fick de en stämpel som svag och konflikträdd. Det 

tycktes vara en hårfin linje mellan de olika stämplarna, då klienterna lätt kunde provoceras av 

en kvinnlig kriminalvårdares attityd. Under ännu en intervju betonade en kvinnlig 

kriminalvårdare hur det är viktigt att behandla alla klienter likvärdigt, professionellt och med 

en måttlig mängd kontakt för att försöka undvika detta dilemma. 

Fortsättningsvis upplevde kvinnliga kriminalvårdare att de manliga klienterna 

projicerade olika kvinnoroller på dem (Bruhn, 2013; Crewe, 2006; Crouch, 1985; Farnworth, 

1992; Jurik, 1985; Jurik, 1988). De äldre kvinnliga kriminalvårdarna kunde få rollen som en 

modersfigur. Det var respekterat att besitta denna roll på sättet att denna kvinna tilläts utöva 

sin makt utan motstånd. De kunde nå fram till klienterna via sin kommunikativa förmåga 

(Boyd & Grant, 2015; Farnworth, 1992; Nylander, 2006; Szockyj, 1989). Det var oftast de 

yngre kvinnliga kriminalvårdarna som kunde bli bemötta som ett sexuellt objekt. Rollen som 

sexuellt objekt var inte särskilt respekterad, och innebar ett motstånd i kvinnornas arbete från 

klienterns sida (Bruhn, 2013; Burdett, Gouliquer & Poulin, 2018; Crewe, 2006; Crouch, 

1985; Nylander, 2006). Objektifieringen uttryckte sig genom sexuella trakasserier, såsom 

gester och kommentarer från de manliga klienterna. Fortsättningsvis förklarade en kvinnlig 

kriminalvårdare att klienter tagit unga nyanställda kvinnliga kriminalvårdare i akt och försökt 

manipulera dem, vilket ibland kunde leda till att dessa kriminalvårdare brustit ut i gråt 

(Bruhn, 2013). Vissa kvinnliga kriminalvårdare upplevde även att klienterna kunde göra 

försök till att manipulera dem, i syfte att skapa en djupare relation med dem. En djupare 

relation med sina kvinnliga kriminalvårdare förväntades av klienterna medföra eventuella 

fördelar under vistelsen på anstalten. Rollerna som kvinnorna upplevde att klienterna kunde 

applicera på dem, framkommer även i tidigare forskning ur ett klientperspektiv (Bruhn, 

2013). 
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Kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av sina manliga kollegor 

Något som framkom i flertal intervjuer med kvinnliga kriminalvårdare var att det mest 

besvärande var att de inte känt sig fullt accepterade av sina manliga kollegor (Amilon & 

Edstedt, 1998; Burdett, m.fl., 2018; Crouch, 1985; Szockyj, 1989). En manlig nyanställd 

kunde erhålla full respekt på arbetsplatsen från dag ett, medan det krävdes mer prestation från 

kvinnorna för att uppnå samma acceptans (Burdett, m.fl., 2018). Under en intervju framkom 

det hur en kvinnlig kriminalvårdare konstant måste bevisa sig kompetent från anställningens 

början till anställningens slut. Vissa kvinnor beskrev det som att de blev borträknade från 

olika krissituationer, på grund av att de tillhörde kvinnokönet (Amilon & Edstedt, 1998). Det 

framkom även att kvinnliga kriminalvårdares manliga kollegor ofta på ett sexistiskt och 

nedvärderande sätt kommenterade kvinnans sätt att arbeta (Amilon & Edstedt, 1998; Burdett, 

m.fl., 2018; Crouch, 1985). De kunde bli utsatta för kommentarer såsom att man inte hör 

hemma inom yrket som kriminalvårdare, att kvinnan aldrig skulle erhålla respekt från de 

manliga klienterna, att kvinnan befann sig på en mansdominerad arbetsplats och att det inte 

passar en kvinna (Burdett, m.fl., 2018). De manliga kollegorna kunde göra narr av kvinnorna 

när de sa ifrån och var gränssättande (Crouch, 1985). För att undvika denna situation och för 

att få sig ett skratt på männens bekostnad hanterade vissa av de kvinnliga kriminalvårdare 

dessa situationer med humor. En kvinnlig kriminalvårdare beskrev att det därmed fanns en 

svårighet med att samarbeta med sina manliga kollegor (Crouch, 1985; Jurik; 1988). De 

kunde få etiketter av olika slag som präglade dem i arbetet. Visade sig kvinnorna trevliga och 

skämtsamma gav detta de manliga kollegorna tron om att de flörtade. Visade de istället inte 

något intresse alls gav det de manliga kollegorna uppfattningen om att kvinnan var kylig.  

Kvinnorna berättade vidare att de försökte tona ner sig själva och hålla låg profil för att 

inte dra någon uppmärksamhet till sig i onödan. Onödig uppmärksamhet kunde komma att 

påpekas av dess manliga kollegor och bidra till en stämpel som sedan är svår att tvätta bort 

(Crouch, 1985; Szockyj, 1989). Några kvinnliga kriminalvårdare förklarade att om de 

manliga kollegorna begick ett misstag skulle detta genast vara glömt, medan kvinnornas 

misstag däremot var omtalade i veckor. De belyste även att trots det motstånd de utstod på sin 

arbetsplats, fanns det de manliga kollegor som stod upp för kvinnorna i dessa situationer 

(Burdett, m.fl., 2018).  

Könsmaktssystemet 

 et kanske inte g r att bortse fr n en människas biologiska k nstillh righet, men  e sociala 

f rväntningar och normer som kommer me   et biologiska k net kan bel sas. 

Könsmaktssystemet är en teori som kan hjälpa att förklara detta sociala fenomen (Elvin-
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Nowak & Thomsson, 2003). Könsmaktssystemet är ett samhälleligt normsystem som 

innehåller strukturer och processer som ligger till grund för mäns samhälleliga dominans och 

överordning över kvinnor (Butler, 2007; Edling & Liljeros, 2010; Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003).  

Könstillhörighet är den biologiska uppdelningen av kvinnor och män. Med respektive 

biologiska kön så kommer också socialt skapade könsnormer (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Könsnormer är inget som är grundat 

i en individs biologiska kön, utan något som appliceras på en individ av samhället utifrån. 

Könsnormer är socialt skapade föreställningar om vilka egenskaper som tillhör vilket kön. 

Egenskaper som anses tillhöra kvinnan kallas kvinnliga eller feminina egenskaper (Edling & 

Liljeros 2010; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Exempel på kvinnliga egenskaper är att 

kvinnor ska lyda, vara ödmjuka, attraktiva och kommunikativa. Egenskaper som anses 

tillhöra mannen kallas manliga eller maskulina egenskaper. Exempel på manliga egenskaper 

är att män ska vara dominanta, leda, ge order och bestämma   essa k nsnormer g r skillna  

p  hur samhället uppfattar en man respektive kvinna   cker,         killna  innebär n got 

som avviker och använ s ofta f r att klarg ra va  som är viktigt och bättre än n got annat  

 vinnor och män tillskrivs olika egenskaper som g r att  et manliga k net ses som bättre än 

 et kvinnliga k net   lvin- owak    homsson,         et är mannen och manliga 

egenskaper som är normativt, medan kvinnor och kvinnliga egenskaper som avvikande. 

Männen tilldelas därmed mer makt och resurser än vad kvinnorna gör, en kvinna befinner sig 

därmed i underordning både avseende kompetens och kön.  

  k nsmaktss stemet är  et skillna erna som finns i  ver- och un eror ningen som är 

viktiga    nsmaktss stemets  ver- och underor ning sker oftast ome vetet, i t sthet, och är 

n got som hela ti en g rs i interaktionen me  an ra  Butler,         et är ingen kraft som 

kommer utifr n, utan den finns med oss i vardagens situationer och interaktioner. Då 

könsmaktssystemet är styrande vinner de flesta på att delta passivt och därmed även ge ett 

passivt stöd åt det (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003). Det passiva stödet bidrar till att dessa 

normer och systemet i sig kan reproduceras och upprätthållas (Butler, 2007). Detta medför att 

människor utvär eras enligt k nsmaktss stemets normer om hur en kvinna respektive en man 

ska vara, hur motvilligt människor än ställer sig till  essa normer (Edling & Liljeros, 2010). 

Problemformulering och syfte 

Tidigare forskning visade att kriminalvårdarens kön var av betydelse för hur denne kom att 

uppfatta sitt arbete, samt hur klienter och kollegor kom att uppfatta dennes arbete (Crewe, 

2006; Farnworth, 1992; Liebling, 2011; Szockyj, 1989; Zimmer, 1987). Det rådde olika 
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förväntningar och förutsättningar beroende på om kriminalvårdaren var en kvinna eller en 

man, vilka grundade sig i rådande normer och värderingar. Då vissa normer och värderingar 

kan vara könsdiskriminerande och ge negativa konsekvenser för den som utsätts är detta 

område av vikt att få djupare kunskap kring (Könsdiskriminering, u.å.).  Majoriteten av den 

forskning som gjorts inom detta område är genomförd på manliga anstalter, där könsnormer 

haft stor prägel på anstalten. Klass 1-anstalt motsvarar de anstalter som den tidigare 

forskningen har undersökt, det är därför av intresse att undersöka de kvinnliga 

kriminalvårdarnas upplevelser av just denna typ av klient för jämförbarhet.  

Tidigare forskning är begränsad då en stor del av de studier som genomförts 

härstammar från andra länder. Detta kunde göra forskningen problematisk att applicera på 

svensk Kriminalvård (Nylander, 2006). Det existerar studier genomförda vid svenska 

anstalter, vad som dock bör tas i beaktande är att vissa kan anses som ålderdomliga (Amilon 

& Edstedt, 1998). Det är av relevans att i nuti a sammanhang un ers ka  essa 

omstän igheter tillsammans me  kvinnornas, manliga kollegornas och klienternas utsagor i 

tidigare forskning. Könsmaktsteorin tillämpas för att kunna förklara dessa utsagor. Genom att 

studera detta område kan djupare förståelse erhållas för hur kvinnliga kriminalvårdare 

upplever att de behandlas på klass 1-anstalter för manliga klienter. Kriminalvården kan ta 

hjälp av denna kunskap som studien medför, och tillföra en djupare förståelse för kvinnornas 

upplevelser   tu ien kan st tta  riminalv r en att vi ta  tgär er f r att skapa  ämställ a 

f rutsättningar f r  e anställ a, med en miljö som är trivsam för alla oavsett kön.  

För följande studie anses en kvalitativ ansats som mest lämplig för att erhålla djupaste 

förståelse för deltagarnas berättelser. Material kommer att samlas in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, där deltagarna öppet får berätta om sina erfarenheter och 

resonemang.    

Det utformade syftet för denna studie är därmed att undersöka hur kvinnliga 

kriminalv r are upplever att  e behan las p  klass  -anstalter f r manliga klienter i  verige  

 tu ien s ftar även till att besvara f l an e fr geställningar   ur upplever kvinnliga 

kriminalv r are p  klass 1-anstalter att de behandlas av sina manliga klienter? Hur upplever 

kvinnliga kriminalvårdare på klass 1-anstalter att de behandlas av sina manliga kollegor?  

Metod 

För att få en förståelse för hur det är att som kvinna arbeta på en klass 1-anstalt för manliga 

klienter har en kvalitativ ansats tillämpats   in,         valitativ meto  ans gs vara lämpligt 

   en   upare f rst else f r samtliga enskil a  eltagare eftersträva es. En kvalitativ ansats 

medför att resultaten inte kunde generaliseras, och att inga slutsatser kunde appliceras på 
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individer utanför studiens ramar. Materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med åtta kvinnliga kriminalvårdare. Vid genomförande av studien tillämpades en 

abduktiv ansats (Persson & Sahlin, 2013), vilket innebär en kombination av ett induktivt och 

deduktivt tillvägagångssätt (Braun & Clarke, 2006; Yin, 2013). Ett induktivt tillvägagångssätt 

användes vid utformning av intervjuguide, vilket medförde ett mer öppet förhållningssätt vid 

insamling av data och ytterligare ökad insikt för deltagarnas upplevelser. Ett öppet 

förhållningssätt ansågs vara nödvändigt för att på ett så objektivt sätt som möjligt undersöka 

kvinnors upplevelser. Fokus låg på deltagarnas upplevda erfarenheter och uppfattningar för 

att få en så djup förståelse som möjligt. Deduktion tillämpades även till viss del, då teorin om 

könsmaktssystemet och tidigare studier applicerades på insamlade data under 

analyseringsprocessen. Vad som kännetecknar det deduktiva tillvägagångssättet är specifikt 

att en teori ligger till grund för de slutsatser som dras ur materialet.   

Deltagare 

Urvalet av interv upersoner g or es strategiskt, vilket innebär att interv upersoner som 

be  m es vara relevanta f r studiens syfte valdes ut (Yin, 2013). Två kriterier utfärdades 

vilka deltagarna var tvungna att uppfylla för att kunna delta i studien. Ett strategiskt urval 

möjliggjorde att deltagare med dessa kriterier kunde rekryteras, och i och med detta även 

medföra innehållsrika data som kunde kopplas till studiens syfte. De kriterier som förelåg var 

att deltagarna skulle vara kvinnor, samt att dessa kvinnor är eller har varit anställda som 

kriminalvårdare på klass 1-anstalter för manliga klienter i Sverige.  

Det valdes aktivt att inte direkt kontakta klass 1-anstalterna vid rekrytering av 

deltagare, detta för att bibehålla anonymitet mot deltagarnas arbetsgivare. Urvalsprocessen 

inleddes istället med att åtta kvinnor som uppfyllde kriterierna kontaktades, för att därefter bli 

tillfrågade om de ville delta i studien. Deltagarna var personer som fanns i författarnas 

nätverk, därmed fanns en kännedom om att dessa personer uppfyllde urvalets kriterier. Detta 

kunde både förenkla och effektivisera urvalsprocessen. Fem deltagare rekryterades via denna 

process.  

  let var att rekr tera minst  tta  eltagare f r att f rhoppningsvis kunna uppn  en 

teoretisk mättna    riksson- etter uist    hrne,         e  mättna  menas att interv uer 

genomf rs tills ett svarsm nster upptäcks och ingen n  information uppkommer. Ett inlägg 

publicera es i grupperna “ om kallar oss stu enter”, “ ink Room” och “ one    the bees ” 

p  Facebook  “ om kallar oss stu enter” ha e vi  tillfället        me lemmar, “ ink Room” 

        me lemmar, “ one    the bees ”  4      me lemmar  Grupper me  stora 

medlemsantal bidrog till en större möjlighet att hitta kvinnor som är eller har varit anställda 
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som kriminalvårdare på klass 1-anstalter med manliga klienter, samt som är villiga att berätta 

om deras upplevelser och erfarenheter. Varför just dessa grupper valdes var för att författarna 

sedan tidigare hade kännedom om dess stora medlemsantal. Det har även framkommit att 

medlemmarna i respektive grupp varit anställda som kriminalvårdare, då yrket diskuterats vid 

tidigare tillfällen i dessa grupper. Det är möjligt att andra grupper hade ansetts som mer 

relevanta för denna studie, men med tanke på den begränsade tiden beslöts det att använda 

dessa. För att underlätta rekryteringsprocessen föredrogs det dock att välja grupper som 

författarna varit i kontakt med tidigare. Fyra deltagare rekryterades via denna process.  

 nlägget ra era es  ärefter när teoretisk mättna  uppn tts.  

På grund av sjukdom ställdes intervjun in med en av de deltagare som rekryterats via 

Facebook. Fyra personer utgjorde studiens bortfall, vilket inkluderade de tre deltagare som 

inte valde att delta vid den första rekryteringsprocessen, samt deltagaren som ställde in 

intervjun på grund av sjukdom. Urvalet utgjorde slutligen åtta kvinnliga kriminalvårdare 

mellan 21 och 25 år gamla (M = 23), som har varit eller är anställda på klass 1-anstalter för 

manliga klienter. Deltagarnas arbetslängd inom Kriminalvården varierade mellan sex 

månader till och med två år.   

Material 

En semistrukturerad interv ugui e använ es f r att samla in  ata   ilverman,         enna 

t p av interv uer val es    s ftet är att un ers ka hur kvinnliga kriminalv r are upplever att 

 e behan las p  klass  -anstalter f r manliga klienter i  verige. Intervju är en lämplig metod 

för att undersöka personers upplevelser, uppfattningar och egna erfarenheter. Fokus låg på att 

undersöka kvinnors upplevelser, samt berättelser av sina erfarenheter för att få en förståelse. 

För att uppnå förståelse var det viktigt att få en djupgående bild av deltagarnas upplevelser. 

De semistrukturerade intervjuerna bestod av en intervjuguide med sex öppna och 

övergripande frågor, med utrymme för eventuella följdfrågor för att kunna utveckla 

deltagarnas svar. Frågorna konstruerades utifrån studiens syfte och utformades med 

inspiration från kvalitativ forskning som undersökt liknande fenomen. 

Intervjuguiden inleddes med tre bakgrundsfrågor där deltagarens ålder efterfrågades, 

om deltagaren för närvarande är anställd som kriminalvårdare, samt hur länge denne arbetat 

som kriminalvårdare. De inledande frågorna syftade till att skapa en mer avslappnad 

stämning och för att värma upp deltagaren inför intervjun. Efter de inledande 

bakgrundsfrågorna ställts påbörjades den huvudsakliga intervjun och frågor rörande 

 eltagarnas upplevelser av arbetsplatsen ställ es   xempel p  fr gor är “ ur upplever  u att 

 et är att arbeta p   in arbetsplats?” och “ an  u beskriva hur  u upplever mil  n p   in 
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arbetsplats?”  F r att ta  el av  eltagarnas upplevelser av hur  e behandlas av sina manliga 

kollegor och klienter ställ es fr gorna “ ur upplever  u att  u bem ts av  ina manliga 

klienter och kollegor?” och “ ar  u upplevt att kvinnliga och manliga kriminalv r are 

bem ts olika av klienterna?”   en f rfattare av stu ien som tagit rollen som intervjuare hade 

även m  lighet att ställa olika f l  fr gor, vissa av  essa var re an f rbere  a s som “Varf r 

tror  u att  u bem ts p   etta sätt?” och “Utveckla gärna varf r  u tror  et”  Vissa fr gor 

ställdes även spontant i förhållande till  et r  an e samtalet i interv un   m  eltagaren 

lämna e ett ofullstän igt svar p  en fr ga kun e även fr gor s som “ kulle  u vil a 

utveckla?” och “ an  u berätta om en specifik situation?” ställas f r att f   enne att faktiskt 

besvara fr gorna och f r att uppn  en   upare f rst else f r va   eltagaren menar  

 vslutningsvis ställ es fr gor som “ r  et n got annat  u vill ta upp?” och “ r  et n got av 

 et vi har pratat om som  u skulle vil a  tervän a till och beskriva?”   amtliga fr gor i 

interv ugui en var p  ett enkelt och begripligt spr k f r att un vika missf rst n    m 

 eltagaren inte f rsto  fr gan, omformulera es  en och interv uaren f rklara e inneb r en 

tydligare.    

Procedur 

Efter att en intervjuguide utformats testades denna genom en pilotintervju med en 

utomstående för att öka studiens trovärdighet (Yin, 2013). Pilotintervjun gav bekräftelse på 

att deltagaren förstod frågorna, samt att studiens syfte kunde besvaras genom dessa frågor. 

Deltagare rekryterades genom att ett inlägg publicera es an ra april i facebookgruppen “ om 

kallar oss stu enter”   en tre  e april publicera es inlägget i tv  an ra facebookgrupper 

“ ink Room” och “ one    the bees”   nlägget inneh ll information om stu iens s fte och 

om studiens urvalsgrupp. Om intresse väcktes för att delta ombads de intresserade att skicka 

ett meddelande till författarna för att boka in en intervju. Deltagarna fick valfritt önska en tid 

under veckorna 16 till 18 som passade bäst för genomförandet av intervjun. Schemat för 

intervjuerna skapades utifrån deltagarnas önskemål och möjligheter att delta.  

Samtliga intervjuer genomfördes i offentliga miljöer, i slutna grupprum inom Örebro 

universitets lokaler. Neutrala platser likt dessa valdes för att deltagarna skulle känna trygghet 

av att dela med sig av sina berättelser. Under de intervjuer som genomfördes genom 

videosamtal befann sig författarna även i ett grupprum vid universitetet. De deltagare som 

intervjuades genom videosamtal fick fritt välja en plats där de själva skulle befinna sig under 

intervjun, för att de skulle få möjligheten att välja en plats där de kände sig som mest 

bekväma. Vilka platser dessa deltagare valde att genomföra videointervjun på samlades ingen 

information om förutom att samtliga befann sig inomhus. Innan intervjuernas start fick 
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deltagarna ta del av ett informationsbrev och en samtyckesblankett 

(Etikprövningsmyndigheten, u.å.). Deltagarna som intervjuades genom videosamtal fick 

mottaga informationsbrev och samtyckesblankett ett par dagar i förväg via 

meddelandefunktionen på facebook. Dessa deltagare fick därefter öppna samtyckesblanketten 

i programmet Word för att kryssa i samtyckesblanketten digitalt, för att sedan skicka den åter 

till författarna som skrev ut blanketterna. Samtliga deltagare tillfrågades också om de 

godkände att bli kontaktade vid senare tillfälle för eventuell komplettering av intervjun. 

Intervjuerna varade i 20 till 40 minuter och vid samtycke spelades även intervjun in 

med en av författarnas mobiltelefoner som denne inte längre använder. Under intervjuerna 

var den ljudinspelade mobiltelefonen som användes för att anteckna utan SIM-kort samt 

inställd på flygplansläge, vilket innebar att denna enhet inte hade någon form av uppkoppling 

till internet. Under genomförandet av intervjun befann sig samtliga författare i rummet; varav 

en intog rollen som intervjuare och styrde intervjun, en andra författare satt bredvid för att 

hålla koll på tiden samt eventuellt komplettera intervjun med frågor, en tredje antecknade 

samtalet under intervjuns gång. Författarna intog samma position under intervjuerna för att 

alla intervjuer skulle genomföras på samma sätt, mer specifikt för att undvika att olika 

intervjutekniker skulle användas. Att tre författare befann sig i rummet samtidigt kunde öka 

studiens interbedömarreliabilitet, vilket innebär att dessa tre författare är samstämmiga och 

eniga i hur data tolkats för en ökad trovärdighet (Silverman, 2015). För att minimera risken 

för att deltagarna skulle bli intimiderade informerades dessa i förväg om att tre författare 

skulle befinna sig i rummet. Det säkerställdes även att samtliga författare placerade sig på ett 

sätt så att deltagaren skulle känna sig avslappnad och inte utstirrad eller liknande. Vid 

intervjuerna som genomfördes via videosamtal säkerställdes att ljud, bild och mikrofon 

fungerade samt att alla tre författare syntes i bild.  

Efter vardera intervjun genomförts fördes den inspelade ljudfilen över till författarnas 

datorer, där de sedan krypterades. Samtliga deltagare samtyckte till att intervjuerna spelades 

in. Inspelningarna gjordes endast i ljudformat, det vill säga, ingen bild spelades in under 

någon av intervjuerna. Intervjuerna transkriberades löpande under vecka 16 till 18, och 

skickades därefter till respektive deltagare för respondentvalidering (Silverman, 2015), det 

vill säga att dessa skulle få möjligheten att läsa igenom samt kommentera om insamlade data 

antecknats korrekt. I samband med respondentvalideringen kunde studiens giltighet öka. Tre 

av deltagarna önskade läsa igenom materialet i efterhand för validering. En av dessa fann ett 

missförstått ord i materialet, vilket rättades till innan analysens början. Ljudinspelningarna 

raderades efter att deltagarna bekräftat det transkriberade materialet. Ersättning gavs till 
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respektive deltagare i form av fika under intervjuns gång, med undantag de som intervjuades 

genom videosamtal.                

Analys 

Analysering av materialet genomfördes tematiskt i fem olika faser: sammanställning av data; 

demontering; remontering och uppställning; tolkning av data och dra slutsatser av resultatet 

(Yin, 2013). En tematisk analys kunde bidra till en förståelse av det latenta innehåll som inte 

uttrycktes under intervjun, men som ändå kunde utläsas mellan raderna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Den första fasen var att sammanställa det transkriberade materialet och 

därefter grundligt gå igenom det. Sedan demonterades data vilket innebär att den bröts ner i 

kortare delar. Meningsbärande enheter som kunde beskriva deltagarnas upplevelser plockades 

ut vilka sedan kondenserades och omvandlades till koder. Koderna skrevs upp på en 

whiteboardtavla för en bättre överblick av materialet och för att enklare kunna se relationen 

mellan teman och koder. I den tredje fasen kunde resultatet förtydligas och göras mer 

förståeligt genom remontering. Utifrån koderna kunde dessa därefter sammanställas i olika 

subteman, och vidare övergripande teman, som representerade studiens syfte. Temana kunde 

ge en övergripande bild av studien då vardera temat kunde ses genomsyra hela resultatet. 

Demontering genomfördes upprepade gånger för att hitta de koder som beskrev materialet på 

mest passande sätt. Remontering upprepades även vid flera tillfällen då vissa teman inte 

bidrog till en röd tråd genom resultatet, och då det påträffades mer passande teman som gav 

en mer övergripande bild av studiens resultat. Tolkning och analys av insamlade data 

utgjorde nästa fas. Vardera subtema utgjorde en rubrik i den enhetliga text som framställdes 

för att presentera resultatet. Citat från vardera deltagaren redovisades, vilka sedan lades in i 

en kontext för ytterligare förtydligande av deltagarnas berättelser. Genom att applicera 

tidigare forskning och teori på materialet kunde sedan slutsatser dras. I tabell 1 nedan, 

presenteras ett exempel på hur meningsbärande enhet valdes ut, för att sedan kodas och 

remonteras till ett subtema och tema. 

 

Tabell 1 

                                                                                         

kvinnor som arbetar som kriminalvårdare vid en klass 1-anstalt.  

 

Utdrag ur empiri Meningsbärande 

enhet 

Kod Subtema Tema 



KVINNLIGA KRIMINALVÅRDARES UPPLEVELSER 14 

 

Det var flera gånger jag 

behövde skrika på mina 

kollegor för att dom 

skulle lyssna på mig. 

Dom var liksom, dom 

bokstavligen talat 

pratade över huvudet på 

mig. Jag stod i mitten 

och dom fortsatte prata 

om ett problem som jag 

redan hade löst.  

Pratade över 

huvudet på mig 

Ignorera Personlig makt Machokultur 

 

Etik 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att samtliga deltagare som deltar i studien tar del av 

de etiska huvudprinciperna. Innan genomförandet av vardera intervjun informerades 

deltagarna både muntligt och via ett informationsbrev om studiens syfte utifrån de fyra etiska 

huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). De informerades också om att deltagande 

är frivilligt och att de kunde välja att avbryta sin medverkan när de ville under studiens gång. 

Om deltagaren skulle valt att avbryta skulle det insamlade materialet att förstöras, förutsatt att 

studien ännu inte publicerats. Informationsbrevet innehöll även information om att det 

insamlade materialet hanteras konfidentiellt och att ingen obehörig har tillgång till materialet. 

Genom att de inspelade och transkriberade intervjuerna förvarades som krypterade filer på 

författarnas datorer kunde ingen utomstående ta del av materialet. Deltagarnas namn ersattes 

med pseudonymer vilket innebar att ingen kunde koppla svaren till någon specifik person. 

Deltagarna informerades också om att materialet enbart skulle komma att användas för 

studiens ändamål. Allt insamlat material raderades när studien genomförts. Samtliga 

deltagare fick underteckna en samtyckesblankett om de bekräftade sitt deltagande i studien, 

samt om de godkände inspelning av intervjun.  

Eventuell etisk problematik var att intervjufrågorna kunde väcka tidigare obehagliga 

erfarenheter hos deltagarna, beroende på vad de tidigare varit med om. Innan intervjuns start 

fick deltagarna ta del av uppgifter till stödorganisationen Falck Healthcare, som erbjuder 

olika typer av gratis stöd till de med anställning som kriminalvårdare. De deltagare som inte 
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längre var anställda inom Kriminalvården fick uppgifter till Kvinnofridslinjen, som är en 

annan stödorganisation som ger stöd till kvinnor som utsatts för hot och våld.  

Resultat och analys 

  ftet me   enna stu ie var att un ers ka hur kvinnliga kriminalv r are upplever att  e 

behan las p  klass  -anstalter f r manliga klienter i  verige  Fr geställningiar som stu ien 

ämna e besvara var “ ur upplever kvinnliga kriminalv r are p  klass 1-anstalter att de 

behan las av sina manliga klienter?” och “ ur upplever kvinnliga kriminalv r are p  klass  -

anstalter att de behandlas av sina manliga kollegor?”   

 Nedan redovisas studiens analysprocess (se figur 1). 

 

Figur 1. Teman och subteman. 

Machokultur 

Vad som kunde utläsas i intervjuerna med alla åtta deltagare var att anstalten präglades av en 

machokultur. Machokulturen existerade både mellan klienter och kriminalvårdare, men även 

kollegor emellan   emat “ achokultur” bil a es me  tillh ran e subteman f r att ur 

deltagarnas perspektiv förtydliga detta fenomen. Av alla deltagares utsagor att döma utmärkte 

sig denna machokultur på olika sätt, vilka redogörs härnäst.  

Sexuella gester. Vad som framkom i samtliga berättelser var att de manliga klienterna 

bem tte  eltagarna me  olika t per av sexuella gester och kommentarer  “ existiska” och 

“ob ektifieran e” var tv  sammanfatta e begrepp som tv  av  eltagarna använde för att 

beskriva klienterna. Karin, 22 år, förklarade klienternas sexistiska kommentarer som en 

reaktion på kvinnans överordning mot klienterna: 

 

Vi har ju på min avdelning har vi mycket klienter som är uppväxta i länder där kvinnor inte 

ska arbeta. Unga kvinnor i mitt fall kan störa dom att jag säger åt en man som är uppväxt på 

det sättet, men nu säger jag åt han vad han ska göra. Det ter sig inte alltid så bra. Då så är dom 
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väl igt sexitiska, t p “ h  u har b r at träna nu”, “ u har f tt mer former” och “ wow har  u 

klippt  ig”     om ob ektifierar oss   

 

Flertalet deltagare beskrev även att klienterna försökte charma de kvinnliga kriminalvårdarna 

för att ta del av eventuella fördelar på anstalten eller för att få sin vilja igenom. Helen, 23 år, 

berättade: 

 

Det finns ju en del som försöker charma kvinnliga kriminalvårdare. Kanske bonda lite och så. 

De försöker charma till sig och där tänker de att kvinnor kan falla för det, för det går ju inte 

flörta med en manlig kriminalvårdare liksom... De tror jag många kvinnor blir utsatta för 

också, att dom liksom charmar och flörtar lite med kvinnor för att få fördelar eller ligga med 

kvinnor.  

 

Något som även kännetecknade de manliga klienterna var dess förmåga att observera 

deltagarna. Flertalet deltagare kände sig uttittade och extra uppmärksammade ute på 

avdelningarna. Caroline, 23 år, förklarade hur detta kunde utmärka sig: 

 

[...] Och att dom [klienterna] har sån himla koll. För när man är på samma ställe längre, då 

alltså dom, i somras till exempel då, alltså dom märkte på mig när jag hade... tagit av mig 

glasögonen när jag hade linser. Alltså dom märkte om jag hade nåt smink annorlunda, 

varenda sak. Och då känns det ju lite... olustigt kanske. [...] Saker som har att göra med mitt 

utseen e eller att… Jamen att man lägger in lite sliringar, kanske att man ser bra ut eller    

såna saker. Det tror jag inte att man gör på andra arbetsplatser. 

 

Föregående citat besvarar frågeställningen beträffande hur kvinnliga kriminalvårdare 

behandlas av sina manliga klienter. Sexuella gester var dock inte endast förekommande bland 

de manliga klienterna, utan även bland de manliga kollegorna i vaktrummet. Två av 

deltagarna upplevde ibland en sexistisk jargong och att de manliga kollegorna inte var blyga 

med att kommentera kvinnliga kollegors utseende. De manliga kriminalvårdarna kunde 

samtala om sina sexuella relationer med andra kvinnliga kriminalvårdare på anstalten, vem 

som var snyggast eller hade de mest tilltalande formerna. Förekomsten av dessa typer av 

sexuella kommentarer besvarar studiens andra frågeställning, hur de kvinnliga 

kriminalvårdarna behandlas av sina manliga kollegor. En annan deltagare som intervjuades 

berättade om ett scenario där en kollega, med hjälp av en övervakningskamera, förstorat 

bilden för att titta på delar av hennes kropp.   
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Likt tidigare forskning skildrat är sexuella kommentarer och gester mot kvinnor inget 

som hör till det ovanliga inom yrket som kriminalvårdare (Bruhn, 2013). Det faktum att 

yngre kvinnliga kriminalvårdare ses som sexuella objekt av dess manliga klienter är något 

som bekräftas i denna studie. Det är de kvinnliga kriminalvårdarna som fått utstå klienternas 

flirtande och försök till manipulation. Det kan även bekräftas att flirtandet ofta sker med 

syftet att skapa en djupare relation med kvinnan, eller för att erhålla fördelar under vistelsen 

på anstalten. Den sexistiska jargong som finns i vaktrummet är också något som 

överensstämmer med tidigare studier (Burdett, m.fl., 2018), där de manliga kriminalvårdarna 

varit benägna att utöva dessa sexuella gester. Könsmaktssystemet kan förklara manliga 

kollegor och klienters användande av sexuella gester gentemot deltagarna (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Sexuella gester är ett beteende som används av männen för att utöva sin 

dominans. Deltagarna förväntas i samband med männens sexuella gester att ödmjukt ta emot 

dessa utan motsättning.  

Maktmätning. Flertalet deltagare berättade om hur klienterna bröstade upp sig och 

ingick i machorollen inför de manliga kollegorna. Deltagarna beskrev klienternas attityd mot 

de manliga kriminalvårdarna som kaxig och hård, även att klienterna inte hade några problem 

med att uppföra sig våldsamt mot dem. Det framkom i intervjuerna att klienterna uppförde 

sig avslappnat mot kvinnliga kriminalvårdare och de kommunicerade oftast med en trevlig 

attityd. Klienterna kunde lämna machorollen inför kvinnliga kriminalvårdare. Klienterna 

skulle enligt deltagarna aldrig uppföra sig våldsamt mot en kvinna, att det är som en oskriven 

regel som präglar anstalten. Rebecka, 25 år, förklarade klienternas avslappnade bemötande 

mot kvinnorna som att klienternas maskulinitet inte hotas på samma sätt som i ett bemötande 

med en annan man. Hon beskrev specifikt en situation hur detta kunde uttrycka sig:  

 

Satt jag själv i vaktrummet och en klient ville komma ut och prata så kunde de stå lite mer 

avslappnat, lite lutade mot väggen. Småprata lite allmänt. Om det var en man [manlig 

kriminalvårdare] som var där inne så då skulle dom stå mer rakryggade och brösta upp sig, 

liksom du har inget mot mig, jag kan klå dig om jag vill. [...] Jo men om dom pratar med 

manliga kriminalvårdare, så står de och bröstar upp sig, visar sig stora och starka och lutar sig 

mera mot än och är inte lika mycket avslappnade i sättet. 

 

Karin, 22 år, beskrev klienternas bemötande på liknande sätt som Rebecka. Karin beskrev 

ytterligare en situation: 
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Mot dom manliga kollegorna kan det vara mer såhär att om dom möter på exempelvis när vi 

vistas på avdelningen, så är det boys will be boys tänk lite shoo bro. De [manliga klienterna] 

snackar mer på det sätter, mer slang och vardagligt. Men kvinnor blir mer, att klienter 

sträcker p  sig och säger “he  hur m r  u?”, lite mer sm rigt   amt vi  me icin elning    en 

klient kommer fram en och en, s  har  om “ensamti ” me  v r aren. Då har dom chansen att 

prata utan att andra klienter står, de kan vara lite som dom vill, asså klienterna. Då kan kan 

man märka att mot männen är dom mer kompisaktiga, mot oss kvinnor är dom mer smöriga. 

 

Rebecka och Karins berättade upplevelser besvarar studiens första frågeställning om hur 

kvinnliga kriminalvårdare behandlas av sina manliga klienter. Deltagarna upplevde skillnader 

i hur klienterna bemötte en kriminalvårdare beroende på dess kön. Tidigare forskning visade 

just hur klienter är benägna att föra sig våldsamt mot manliga kriminalvårdare, men inte mot 

kvinnliga kriminalvårdare. Mot de kvinnliga kriminalvårdarna uppför klienterna sig ödmjukt 

och avslappnat, detta då de kan lämna machorollen och inte behöver hävda sig på samma sätt 

(Bruhn, 2013; Crewe, 2006; Szockyj, 1989).  

Det finns enligt Könsmaktssystemet förväntningar på vilka manliga egenskaper en man 

ska ha (Edling & Liljeros, 2010; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). De egenskaper som 

förväntas är att mannen ska visa sig stor och stark och i dessa fall i relation till en annan man, 

detta för att försöka visa vem som är störst och starkast. Klienten behöver inte mäta sig med 

en kvinnlig kriminalvårdare då en kvinna i egenskap inte förväntas att vara stor och stark, 

utan det är en mätning mellan männen för att se vem som är mest manlig. Dessa manliga 

egenskaper som männen försöker hävda sig med är ett resultat av strukturer och processer 

som ligger till grund för könsmaktssystemet. Enligt könsmaktssystemet förväntas kvinnorna 

besitta egenskaper såsom att vara kommunikativa och ödmjuka, vilket gör att klienternas 

egenskaper inte utmanas, och därmed kan klienterna bemöta kvinnorna på ett mer avslappnat 

sätt. 

Positionsmakt. I flertalet av deltagarnas berättelser framgick det att arbetsplatsen som 

de är eller har varit anställda på präglades av mansdominans, vilket förde med sig 

könsskillnader i uppdelningen av positionerna. Sofia, 25 år, förklarade hur dessa positioner är 

fördelade på anstalten hon arbetar på: 

 

Man kan tänka sig de är ganska många män som jobbar som är uppsatta, de är chefer och så 

eller vakthavande befäl. Men de har försökt att börja ändra. [...] De känns som att männen 

som styr, som är chef över de mesta. 
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Deltagarna var överens om att det var de manliga kollegorna som besatt de högre 

positionerna och befattningarna på anstalten, detta trots att deltagarna var lika kompetenta. 

Maja, 23 år, berättade om fördelningen av positioner och det motstånd hon upplevde på 

följande sätt:  

 

Männen hade framförallt bättre röst där inne ehm, inga kvinnor i insatsstyrkan trots att vissa 

kvinnor klarade av testerna. Men dom ville inte ha kvinnor där. Det var väldigt svårt att få sin 

röst hörd, för att männen trodde de hade liksom bättre koll. [...] Som kvinna måste man stå på 

sig väldigt mycket och kämpa till sig arbetspositioner samt respekt, kanske lite extra än de 

manliga kollegorna. De är en bra arbetsplats om man är redo för att ta den fighten. [...] Det 

var flera stycken manliga kollegor som var misstänkta för brott men som får jobba kvar, som 

blev befordrade. Fanns inte så mycket värderingar utan det var mycket att cheferna höll 

männen om ryggen.   

 

Föregående citat besvarar studiens andra frågeställning, hur kvinnliga kriminalvårdare 

upplever att de behandlas av sina manliga kollegor. Att yrket som kriminalvårdare är ett 

mansdominerat yrke, och att män besitter de högre positionerna, är ett återkommande 

mönster i tidigare forskning (Bruhn, 2013; Crewe, 2006; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; 

Liebling, 2011). I många branscher, men även i samhället i övrigt, förväntas mannen besitta 

de ledande rollerna och vara överordnad kvinnan vilket även skildrades i deltagarnas utsagor 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Maja förklarade bland annat hur kvinnorna behövde 

kämpa till sig arbetspositioner, eftersom männen höll varandra om ryggen och tyckte sig veta 

bäst. Könsmaktssystemet kan förklara kvinnans utmaning att tilldelas högre arbetspositioner, 

då teorin innehåller strukturer och processer som ligger till grund för mäns samhälleliga 

dominans och överordning över kvinnor (Aroseus, 2013; Butler, 2007; Edling & Liljeros, 

2010; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Det som framkommit i deltagarnas berättelser är ett 

praktiskt exempel på hur könsmaktssystemet uttrycker sig i vardagen (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Mannen blir, trots likvärdig kompetens som en kvinna, tilldelad de högre 

positionerna då mannen förväntas besitta egenskaper som uppfattas som bättre. Detta sätter 

männen först i kön, endast på grund av förväntningar som grundar sig i könsmaktssystemet.  

Personlig makt. Något centralt och som var vanligt förekommande under intervjuerna 

var att deltagarnas kompetens överlag inte hade samma förtroende som de manliga 

kollegornas kompetens. De förklarade det som ett motstånd från både de manliga kollegorna 

och från klienter, som hindrade dem från att utföra vissa arbetsuppgifter. Deltagarnas 
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kompetens underskattades av både klienter och manliga kollegor, vilket besvarar 

frågeställningarna beträffande hur kvinnliga kriminalvårdare behandlas av sina manliga 

klienter och kollegor. Hur detta även har utmärkt sig är exempelvis när klienter valt att inte 

lyssna på deltagarnas order, detta på grund av klienternas avsaknad av respekt för kvinnliga 

kriminalvårdare. Att deltagarnas klienter och manliga kollegor inte lyssnar till dem som 

kvinnor kan förklaras av könsmaktssystemet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). En kvinna 

förväntas inte enligt könsmaktssystemet att vara dominant och ge order, utan det förväntas 

snarare att vara en mans uppgift vilket kan göra det svårt för män att att acceptera.   

När deltagarna vidare beskrivit arbetsmiljön mellan kollegor har den inte heller alltid 

varit den mest jämställda. De manliga kollegorna kunde lätt uttrycka sina attityder i termer 

om vad en kvinna duger till, och att hon inte är lika kompetent som en man. Flertalet 

deltagare nämnde att de i vaktrummet kunde slänga ur sig meningar som att kvinnorna duger 

till att stå i köket och ska inte vara på en anstalt. Tre deltagare upplevde att manliga 

kriminalvårdare föredrog att arbeta med en annan man, då en manlig kollega oftast tog med 

sig en annan man om de skulle gå in på en avdelning. Tidigare forskning kan styrka dessa 

utsagor (Savicki, m.fl., 2003). Manliga kriminalvårdare anser att de kvinnliga 

kriminalvårdarna i vissa fall var en säkerhetsrisk på anstalten, vidare att säkerheten ökar med 

endast manliga medarbetare. 

Fem av deltagarna upplevde att vissa manliga kollegor hade svårigheter med att lyssna 

på kvinnorna, i samband med att de tvivlade på deras kompetens. Något som belystes i dessa 

intervjuer var att om inte de manliga kollegorna inte lyssnade till deltagarna, sände det ut 

signaler till klienter om att de inte heller behöver lyssna till dem. Om de manliga kollegorna 

däremot skulle visat mer respekt mot deltagarna, skulle klienterna göra detsamma.  

Anna, 21 år, beskrev hur vissa av hennes manliga kollegor agerade på ett förminskande 

sätt mot kvinnliga kriminalvårdare, främst de nyanställda. Hon beskrev det som att männen 

f rs kte tr cka ne  kvinnorna, och att  e skulle “veta sin plats”   nna gav ett konkret 

exempel på hur detta utmärkt sig på hennes arbetsplats:  

  

En gång hade dom [två manliga kollegor] hällt salt i hennes [en kvinnlig kollega] vattenflaska 

och då blev hon upprörd såklart, det är klart att hon blir provocerad och säger ifrån. Det var 

precis det dom var ute efter och tyckte det var jättekul. Sen så samma dag hade dom hällt 

handsprit i vattenflaskan. Jag antar att dom ville ha någon form av reaktion.      
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Vad som framkom i detta exempel var att även att de manliga kollegorna ibland gjorde 

kvinnorna till åtlöje. De genomförde ett spratt, som citatet beskrev, för att sedan kunna göra 

narr av kvinnan när hon sade ifrån. Detta har visat sig överensstämma med tidigare forskning 

(Crouch, 1985), de manliga kollegorna skämtar ofta på kvinnornas bekostnad när kvinnorna 

sätter gränser.  

Ännu ett exempel på när de deltagarna upplevt sig förminskade, är då det ansågs att en 

kvinna inte skulle kunna avbryta ett pågående fysiskt bråk mellan klienter. Detta trots att 

vissa kvinnor varit lika fysiskt kapabla som en man. Caroline, 23 år, berättade om en situation 

som skett flertalet gånger, där kvinnorna blev hindrade till att agera fysiskt: 

 

Så när man liksom har sprungit på larm eeh så har man ju upplevt att, tre gånger, ändå två, vi 

tjejer blev stannade i dörren så fick alltså män som kom efter oss springa in. Men det var ju 

alltså kvinnor där som är hur vältränade som helst. Alltså otroligt likvärdig eller mer fysiskt 

stark än vissa killar som fick springa in. Och dom tog ju jätteilla upp. Alltså varenda en blev 

stannad i dörren liksom. Jag kan liksom förstå att fysiska, att dom har mer muskler. Men 

ibland så behövs inte muskler utan så kunde man lugna ner bråken med bara rösten. Men då 

skulle männen springa ut helst, männen skulle få bättre betalt. Många såna saker var det. Det 

var inte så mycket, asså de var inte så speciellt jämställt, mellan männen och kvinnor helt 

enkelt. 

 

Maja, 23 år, beskrev även detta problem på ett liknande sätt som Caroline. Maja uttryckte 

vidare sin frustration över att arbetsuppgifterna fördelas ojämnt, på grund av vilket kön 

kriminalvårdaren har: 

  

Jag tycker att vi har kommit så långt i samhället och anstalter ska vara jämställt, neutralt... 

Vem som helst ska kunna prata med vem som helst när som helst. Sen så förstår jag att de 

kanske är mer lämpligt att män gör urinprov, då en klient är helt naken och blottad. Men i det 

andra dagliga arbetet att vem som helst ska kunna göra vad som helst. För det är ingenting 

som säger att min kompetens är sämre än manlig kollega. [...] De blir svårt att förändra den 

kulturen om dom manliga kollegorna inte vill. Vi kvinnor kan kämpa oss gul och blå för att vi 

ska förändra den machokultur, men de kommer inte funka om vi inte får med männen. Men 

dom vill inte helt enkelt. 

 

Att de manliga kriminalvårdarna, trots likvärdig position, fick mer personlig makt än 

kvinnorna på anstalten kan förklaras av tidigare forskning (Amilon & Edstedt, 1998; Burdett, 
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m.fl.,        rouch,         ock  ,         v  et teoretiska perspektivet k nsmaktss stemet 

är  et mannen och manliga egenskaper som är  et normativa, medan kvinnor och kvinnliga 

egenskaper är  et som ses som avvikan e och min re bra (Aroseus, 2013; Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003). Hur motvillig kvinnan än ställer sig till dessa normer på anstalten så 

kommer de att vara svåra att förändra. Det kommer ta tid då de reproduceras och upprätthålls 

passivt, såvida inte fler gör motstånd under tid (Edling & Liljeros, 2010).  

Trygghetsfrämjande 

Studien syftade till att undersöka hur kvinnliga kriminalvårdare upplever att de behandlas på 

klass 1-anstalter för manliga klienter i Sverige. Genomgående i intervjuerna presenterade 

deltagarna olika faktorer som gjorde de tryggare i sitt arbete vilket utgjorde temat 

“ r gghetsfräm an e”   t ttning fr n kollegor,  l er och erfarenhet var centrala 

trygghetsfaktorer som utgjorde tre subteman.   

Stöttning från kollegor. Flertalet deltagare berättade att något som gjorde 

arbetsplatsen trivsam och trygg var att kollegorna backade upp varandra och visade 

deltagarna stöttning i sitt arbete, vilket svarar på frågeställningen om hur kvinnorna upplever 

att de behandlas av sina manliga kollegor. Sofia, 25 år, berättade att hon trivdes bra på 

arbetsplatsen och att kollegorna aktivt f rs kte främ a  etta “ e är  u bra, upplever  e bra  

Jag kan känna mig kränkt av klienterna. De går ofta på oss kvinnor med ord. Men jag har 

kollegor som allti  st ttar en ” Rebecka,     r, berätta e att hon kun e känna sig mer utsatt 

på en avdelning där klienterna var dömda för sexualbrott. En manlig kollega kunde skydda 

henne då hans närvaro gjorde att klienterna höll sig på avstånd, vilket genererade trygghet. 

Att en manlig kollega skyddade den kvinnliga kriminalvårdaren har likheter med tidigare 

forskning. Tidigare forskning kan förklara detta som att de manliga kriminalvårdarna ansåg 

kvinnorna som extra utsatta i förhållande till klienterna och att kvinnorna inte var kapabla till 

att skydda sig själva eller kollegor om de skulle behövas (Farnworth, 1992). Detta kan även 

förklaras av könsmaktssystemet då en manlig kriminalvårdare upplevs som mer respektabel i 

relation till klienterna (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Klienterna erhåller respekt mot den 

manliga kollegan och hans intressen. Med en manlig kollegas närvaro erhåller klienterna 

respekt mot den manliga kollegan och kvinnan upplevs därmed som mer respektabel. 

Deltagaren kan i en sådan situation känna sig skyddad och trygg när hon vet att hon är 

respekterad i en manlig kollegas närvaro.  

Två av deltagarna jämförde manliga och kvinnliga chefer på deras arbetsplats. Båda 

deltagarna beskrev skillnader i manliga och kvinnliga chefers arbetssätt och de menade att 

chefens egenskaper var avgörande för huruvida arbetsplatsen skulle upplevas som trivsam. 
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De beskrev det som att deras kvinnliga chef var lyhörd för samtliga medarbetare och aktivt på 

ett djupare plan försökte skapa en trygg arbetsplats, där alla skulle trivas. Deltagarna beskrev 

en manlig chef i termer som agerande. När en situation en gång uppstått hade en kvinnlig 

chef sagt till och sedan arbetat vidare med fallet, en manlig chef hade bara sagt till. 

Beskrivningarna av hur en kvinnlig chef karaktäriseras i jämförelse med en manlig chef kan 

bekräftas av intervjuer med tidigare kvinnliga chefer för olika anstalter (Amilon & Edstedt, 

1998). Likt det aktuella resultatet ansåg tidigare kvinnliga chefer dem själva som benägna att 

lyssna, och att de hade en större tillgång till sitt känsloliv.  

Ålder. I flertalet av intervjuerna med deltagarna framkom det att bemötandet mellan 

unga och äldre klienter kunde skilja sig mycket. Klienternas ålder tycktes ha en betydelse för 

huruvida klienterna skulle visa respekt för deltagarna. En ung klient bemötte ofta deltagarna 

med avsaknad av respekt, och var klienten äldre bemöttes deltagarna istället med mer respekt. 

Den äldre klienten skakade hand och talade mer artigt, samtidigt som den yngre klienten 

kunde se deltagaren som ett sexuellt objekt och utsätta kvinnan för obehagligheter.  

Det framkom att deltagarens egen ålder var av betydelse i förhållande till vilket 

bemötande hon skulle få. Flertalet deltagare var överens om att vissa klienter inte ville inte 

lyda order från en yngre kvinna, vilket ibland medförde att kvinnorna var tvungna att ta hjälp 

från sina manliga kollegor. Anna, 21 år, beskrev hur klienter kunde agera mot henne som 

ung, kvinnlig kriminalv r are  “Jag är inte s   ättegammal, då är det inte optimalt att massa 

sm  blon a t e er springer p  en klass etta     kan  e vara s här ‘kom  u  irekt fr n  agis’? 

 tt  om klankar ner p  mig ”   en av interv uerna berätta e  ngelica,     r, att  ust kvinnans 

ålder är en betydande faktor för att få respekt av klienterna:  

 

 är  ag säger  ag är     r s  brukar  om [klienterna] säga ”aa men gu   u är ett litet barn” 

och då blir de absolut inte samma sak. Men säger jag att jag är 27 år då blir de en helt annan 

grej, då får jag mer respekt.  

 

Klienternas och deltagarnas ålder är enligt studiens utsagor faktorer som är avgörande för 

huruvida deltagaren kommer att bli bemött, detta besvarar frågeställningen om hur deltagarna 

upplever att de behandlas av sina manliga klienter. Tidigare forskning är i linje med dessa 

berättelser om hur deltagarens erfarenhet, kvinnans ålder och klientens ålder, har betydelse 

för huruvida hon kommer att bli behandlad (Boyd & Grant, 2015; Bruhn, 2013; Farnworth, 

1992; Nylander, 2006; Szockyj, 1989). Yngre kvinnliga kriminalvårdare kunde enligt tidigare 

forskning bli bemötta som sexuella objekt och de äldre kvinnliga kriminalvårdarna som en 



KVINNLIGA KRIMINALVÅRDARES UPPLEVELSER 24 

 

respekterad modersfigur (Bruhn, 2013; Burdett, m.fl., 2018; Crewe, 2006; Crouch, 1985; 

Nylander, 2006). Att de yngre kvinnliga kriminalvårdarna kunde ses som sexuella objekt kan 

förklaras med hjälp av könsmaktssystemet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Att en ung 

kvinna exempelvis förväntas vara attraktiv är en feminin socialt skapad egenskap som oftast 

möter män i dess stereotypiska bild av kvinnlighet och tillfredsställelse. Enligt 

könsmaktssystemet framgår det även att kvinnan har svårare att få sin personliga makt 

legitim, vilket gör att männen i brist på respekt lättare kan ge utlopp och utsätta kvinnorna för 

sina sexuella frustrationer. Att de äldre kvinnliga kriminalvårdarna är respekterade 

modersfigurer, kan vidare förklaras genom de förväntningar som finns. En äldre kvinna 

förväntas inte vara den stereotypiska bilden av kvinnlighet och inte heller lika attraktiv som 

en förhållandevis yngre kvinna (Bruhn, 2013; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). En äldre 

kvinna erhåller därmed mer respekt i relation till klienterna.  

Erfarenhet. För att skapa en trygg miljö på anstalten ansåg flertalet av deltagarna att 

det inte var optimalt att det endast var nyanställda som arbetade under ett pass. Nyanställda 

ansågs sakna viktig erfarenhet och hade svårare att erhålla respekt från klienterna. Anna, 21 

år, beskrev hur det är viktigt att alltid ha någon med mer erfarenhet på plats: 

 

Sker de situationer så har man kanske inte den trygga punkten då man vet den här människan 

vet exakt vad vi ska göra. För jag menar nya vikarier, det kan vara vikarier som började för 

tre veckors sen som precis kommit från introduktionen och börjar skarpt. Vi hade problem 

med det i somras, det bara var nyanställda, det väl som inte är bra att bara ha nyanställda. 

 

Klienterna försökte enligt deltagarna manipulera och tänja på gränserna mot nyanställda. De 

som arbetat längre på anstalten erhölls respekt och klienterna hade enligt deltagarna insett att 

manipulering mot erfarna kriminalvårdare var lönlöst. Deltagarnas förmåga att sätta gränser 

ansågs viktig och det framkom i flertalet av dess berättelser. Det handlade om att kunna sätta 

gränser och vara tydlig i vad som är okej och inte okej för att bli bemött med respekt. 

Flertalet deltagare menade att längre erfarenhet och förmågan att vara gränssättande 

genererade respekt och ett bättre bemötande från klienterna, vilket även besvarar 

frågeställningen beträffande hur klienter behandlar kvinnliga kriminalvårdare. En av de 

tidigare studier som undersökt detta område fann att manliga klienter ofta försökt manipulera 

unga nyanställda kvinnor (Bruhn, 2013). Denna aktuella studie kan bekräfta detta faktum. 

Klienterna testade inte de kvinnliga kriminalvårdarna med längre erfarenhet i samma 
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utsträckning. Eftersom de har längre erfarenhet vet de ofta hur klienterna ska hanteras i 

sådana situationer.    

Diskussion  

Denna studie har undersökt hur kvinnliga kriminalvårdare upplever att de behandlas på klass 

1-anstalter för manliga klienter i Sverige. Frågeställningarna var hur kvinnliga 

kriminalvårdare upplever att de behandlas av sina manliga klienter och manliga kollegor. 

Studiens resultat visar att anstalterna präglas av en machokultur som är svår att vistas i som 

kvinnlig kriminalvårdare. Anstalterna upplevdes som ojämställda, där deltagarna upplevde 

sig underordnade männen trots likvärdiga positioner. I regel upplevde de även att de har 

svårare att få sin personliga makt legitim, och få tillgång till de högre positionerna. I 

resultatet framkommer det även att klientens ålder samt deltagarens ålder och erfarenhet är 

faktorer som kan vara trygghetsfrämjande. Faktorerna kan vidare fungera som verktyg för att 

som kvinnlig kriminalvårdare få sin personliga makt legitim.   

Denna studies resultat överensstämmer till stor del med vad tidigare forskning skildrat 

och kan på så vis styrkas av flertalet studier som tidigare genomförts (Bruhn, 2013; Crewe, 

2006; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Farnworth, 1992; Jurik, 1988; Liebling, 2011; 

Szockyj, 1989; Zimmer, 1987). Tidigare forskning och denna studies resultat skiljde sig inte 

anmärkningsvärt åt. Vad som utmärker denna studie är att resultatet kan vara en indikation på 

hur kvinnliga kriminalvårdare behandlas i nutida svensk Kriminalvård (Yin, 2013). Studien 

bidrar utöver det med en större och djupare förståelse för hur kvinnliga kriminalvårdare 

upplever att de behandlas av sina manliga kollegor och klienter på klass 1-anstalter inom just 

svensk Kriminalvård. 

I denna studie har teorin om könsmaktssystemet används för att förstå och förklara hur 

kvinnliga kriminalvårdare upplever att de behandlas på klass 1-anstalter för manliga klienter i 

Sverige. Studiens resultat styrks av könsmaktsteorin, om hur de manliga kollegorna lättare får 

sin personliga makt samt positionsmakt mer legitim i relation till andra kollegor och klienter 

(Acker, 2005; Butler, 2007; Edling & Liljeros 2010; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

Teorin styrker även deltagarnas utsagor om hur dess kompetens anses mindervärdig i 

förhållande till den manliga kollegan. Könsmaktssystemet förklarar deltagarnas upplevda 

underordning gentemot de manliga kollegorna och klienterna på anstalten. Mannen och de 

manliga egenskaperna är det som anses bättre och mer normativt, och är därför det kön som 

tilldelas både den personliga makten och positionsmakt. Kvinnan och de kvinnliga 

egenskaperna blir därmed avvikande och anses som det sämre, och erhåller inte samma 

personliga makt och positionsmakt. I samband med detta placeras kvinnan av samhället i 
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underordning. Kvinnan får i och med detta kämpa i motstånd till personlig makt och 

positionsmakt i större utsträckning än männen. Vissa egenskaper såsom ålder och erfarenhet 

visade sig dock i denna studie minska motståndet.   

Studiens resultat visar att en machokultur kan urskiljas vid de berörda anstalterna i 

Sverige. Tidigare forskning har djupdykt i detta fenomen. Manliga klienter får tidigt lära sig 

den hierarkiska kulturen på anstalten, och vad man som manlig klient får och inte får göra 

(Hua-Fu, 2005). Detta inkluderade exempelvis att det var en oskriven regel att undertrycka all 

form av kvinnlighet. Så fort mannen visade sig svag skulle han bli trampad på. Att manliga 

klienter lär sig att bete sig macho kan spekulativt vara anledningen till att detta även präglar 

manliga kriminalvårdare. Det har föreslagits att denna höga grad av maskulinitet grundar sig i 

en rädsla för att ses som mindre manlig (Kimmel, 1994). Sexuell objektifiering visade sig 

vara ett verktyg för hur männen skulle hävda sig mer. Resultatet i denna studie pekar på att 

deltagarna blivit objektifierade av både manliga klienter och manliga kriminalvårdare. 

Deltagarna fick utstå sexuella kommentarer och gester, vilket kan tänkas grunda sig i dessa 

mäns egentliga rädsla för att ses som mindre manliga.       

Vad som vidare framkommer i denna studie är att stöttande kollegor är av stor 

betydelse för att deltagarna ska känna trygghet på sin arbetsplats. Tidigare forskning tar även 

upp detta som en förutsättning i arbetet, och att kriminalvårdare överlag utan kollegornas stöd 

inte orkar med arbetet i samma utsträckning (Nylander, Bruhn & Lindberg, 2008). Tidigare 

forskning beskrev både manliga och kvinnliga kriminalvårdare sammanhållningen i 

personalgruppen som den viktigaste orsaken till att stanna kvar inom Kriminalvården. En god 

laganda och att kollegor ställer upp för varandra är även något som framkommer som en 

viktig trygghetsfrämjande faktor i denna aktuella studie. Att inom personalgruppen tänka 

likvärdigt och använda liknande handlingsmönster mot klienterna var även det en central del i 

hur arbetet inom Kriminalvården faktiskt fungerade (Nylander, m.fl., 2008). Resultatet i 

denna studie visar att det mest ultimata vid arbete med klienter är att besitta en förmåga att 

vara gränssättande. En tydlighet i vad som är rätt eller fel krävs, och att denna tydlighet och 

gränssättning framgår hos samtliga i personalgruppen. Dessa handlingsmönster ligger till 

grund för att som kriminalvårdare erhålla respekt från klienterna.  

Det fanns anledning att spekulera kring att denna studies resultat skulle skilja sig från 

tidigare forskning. Det förväntades i viss utsträckning att Kriminalvården skulle präglas av en 

machokultur, men inte i lika stor utsträckning som tidigare forskning skildrat, då Sverige är 

ett av världens mest jämställda land (World Bank Group, 2019). Viss tidigare forskning 

gjordes även för över 20 år sedan på internationellt plan (Farnworth, 1992; Szockyj, 1989; 
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Jurik, 1985; Jurik, 1988), vilket ger ytterligare en anledning till förväntade förändringar i 

jämställdhetens riktning inom området. Sverige verkar fortfarande ha mycket kvar att jobba 

på vad gäller jämställdhet, specifikt på anstalter som starkt präglas av machokultur.   

Styrkor och svagheter 

En begränsning med denna studie som är viktig att förhålla sig till är att studiens resultat inte 

är generaliserbara utanför studiens deltagare, eftersom en kvalitativ metod har tillämpats 

(Yin, 2013). Denna studie har vidare nått en urvalsgrupp där samtliga har liknande 

demografiska faktorer, vilket är ytterligare en begränsning. Liknande demografiska faktorer 

kan ha påverkat resultatet i en viss riktning och kan ha varit bidragande till samtliga 

deltagares låga ålder samt relativt låga grad av erfarenhet. En låg ålder och bristande 

erfarenhet skulle kunna förklara att deltagarna hade liknande upplevelser om hur de 

behandlas. Denna studies resultat samt tidigare forskning visar även att ålder och erfarenhet 

har betydelse i hur deltagarna upplever att de blir behandlade. För att resultatet skulle bli mer 

representativt hade en större variation i deltagarnas demografiska faktorer krävts. Tre av 

deltagarna rekryterades via grupper på Facebook. Det kan spekuleras att medlemmarna i 

dessa grupper är yngre kvinnor och att äldre kvinnliga kriminalvårdare inte är medlemmar i 

dessa grupper. Det kan därmed vara en anledning till att endast yngre deltagare blev 

rekryterade. Fem av studiens deltagare rekryterades via författarnas egna nätverk. En nackdel 

med att deltagarna rekryterades på detta sätt är att det redan fanns tillgång till dessa personers 

kontaktuppgifter. Det förelåg inte samma grad av anonymitet som om deltagarna skulle vara 

för författarna helt okända personer. Att deltagarna rekryterades ur detta nätverk kan också ha 

påverkat deltagarnas berättelser under intervjuerna. Exempelvis kan deltagarna valt att 

utelämna viss information på grund av att vi känt till dem sedan innan. Risken finns även att 

deltagarna besvarat intervjufrågorna utifrån en social önskvärdhet, det vill säga, att de 

framställt sig själva på ett sätt som de tror att andra önskar (Lavrakas, 2008). Detta är vidare 

ett hot mot studiens giltighet och således en eventuell svaghet. Ännu en eventuell svaghet är 

att några av deltagarnas berättelser i större utsträckning han la e om negativa upplevelser än 

positiva upplevelser   n bi ragan e faktor till  etta kan vara f rfattarnas egna f rf rst else i 

hur fr gor ställ es vi  interv utillfällena. Resultatets trovärdighet kan på detta sätt ha 

påverkats. Samtliga frågor var däremot öppet ställda för att öka giltighet och trovärdighet.  

Då tidigare forskning inom området är bristande utifrån svensk kontext, kan resultatet i 

denna studie anses vara ett viktigt bidrag till kunskapsområdet. Studien är genomförd me  

h älp av en kvalitativ ansats, vilket bi rar till en   upare f rst else f r stu iens s fte   tu iens 

val av meto  blir s le es en st rka     en m  ligg ort en   upare f rst else inom omr  et  
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 tterligare en st rka me  stu iens resultat är att flera av  eltagarnas upplevelser 

 verensstämmer me  va  ti igare forskning skil rat   essa likheter bi rar me  tillf rlitlighet 

f r resultatet i  enna stu ie (Silverman, 2015). Deltagarnas upplevelser är i stort 

gemensamma och genomgående för samtliga intervjuer vilket gör att författarna upplever att 

en mättnad i studiens material har uppnåtts. Att nå en mättnad i materialet bidrar även till 

kvalitet i studien. Utifrån vad tidigare forskning skildrat kan det tolkas att kvinnliga 

kriminalvårdare är en extra utsatt grupp (Farnworth, 1992). Inte nog med att de dagligen 

arbetar med Sveriges farligaste män, utan också att det kan bli extra provocerande för vissa 

klienter att en kvinna är överordnad. I och med detta är det av stor vikt att ha undersökt 

kvinnliga kriminalvårdares upplevelser. Samtliga deltagare nämnde olika situationer som 

kännetecknar en machokultur, vilket indikerar på ett problem inom organisationen och att 

insatser för att motverka problemet krävs. Denna studie kan bidra till att problemet 

uppmärksammas, och förhoppningsvis även till att förändring sker.  

Praktiska implikationer och framtida forskning 

 enna stu ie har bi ragit till forskningsomr  et genom att f rstärka  e resultat som p visats i 

tidigare forskning (Bruhn, 2013; Crewe, 2006;  lvin- owak    homsson,       Farnworth, 

      Jurik,        iebling,         ock  ,        immer,         tu iens resultat har även 

bidragit med mer detaljerade insikter kring kvinnans upplevelser av arbetet inom 

Kriminalvården. Den kunskap som erhölls blir viktig eftersom könsdiskriminering på 

arbetsplatser är olagligt och kan ge negativa konsekvenser för den som utsätts 

(Könsdiskriminering, u.å.).  

 en aktuella stu iens resultat kan ligga till grun  f r framti a  tgär er och strategier 

som syftar till att öka jämställdheten och minska diskriminering inom Kriminalvården. 

Studiens resultat visar att kvinnliga kriminalvårdare har svårare än manliga kriminalvårdare 

att få tillgång till högre positioner inom organisationen trots likvärdig kunskap. Med detta 

resultat som underlag bör Kriminalvården som organisation ta fram riktade strategier för att 

samtliga kriminalvårdare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar inom organisationen. 

Studiens resultat visade även att anstalterna präglas av en machokultur som är svår att 

vistas i som kvinnlig kriminalvårdare. Kriminalvården kan genom att ta till sig studiens 

resultat och deltagarnas upplevelser kring hur machokulturen kan uttrycka sig, bilda sig en 

uppfattning och kunskap kring problemet. Fortsättningsvis kan resultatet ge en indikation på 

vilka åtgärder och insatser som bör göras för att ändra anstaltens normer och värderingar, 

som är grunden till machokulturen. 
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Resultatet visar även att ålder och erfarenhet är viktiga faktorer som kan vara 

trygghetsfrämjande. Detta resultat är användbart i Kriminalvårdens fortsatta arbete inom 

området, det är enligt resultatet bland annat viktigt i ett trygghetsperspektiv att 

Kriminalvården skapar arbetsgrupper med blandade demografiska bakgrundsfaktorer. Det 

kriminalvården bör åstadkomma med detta resultat som grund är att aktivt arbeta med 

klienters och kollegors normer och värderingar kring kvinnliga kriminalvårdare. Att utbilda 

anstaltspersonal, organisationen i övrigt, samt klienter i hur kvinnliga kriminalvårdares 

situation kan förbättras bör kriminalvården lägga vikt vid. Det är viktigt att försöka förändra 

de rådande normer och attityder på alla nivåer som anstalterna präglas av, detta för att skapa 

ett arbetsklimat som är trivsamt för alla (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Tidigare 

forskning har även de visat ett rådande behov av denna typ av utbildning (Boyd & Grant, 

2015; Crouch, 1985; Farnworth, 1992; Jurik, 1985; Zimmer, 1987).  

Förslagsvis bör framtida forskning ta vid denna studie och fortsätta forska inom 

området. Mer forskning behövs inom området för att få ytterligare kunskap. Kriminalvården 

måste vidare tillämpa effektiva och riktade åtgärder mot ojämställdhet och diskriminering. En 

djupare kunskap inom området är viktigt i jämställdhetsarbetet. Något som även är relevant 

för framtida forskning är att undersöka manliga kollegors och klienters attityder kring 

kvinnliga kriminalvårdare. En djupare förståelse och kunskap utifrån andra perspektiv kan 

komplettera deltagarnas utsagor. Det kan även vara av intresse genomföra kompletterande 

kvantitativ forskning, för att mäta frekvensen av detta problem. Som tidigare nämnt, skapar 

den rådande machokulturen på anstalterna negativa konsekvenser för kvinnliga 

kriminalvårdare. Det är därför av vikt att vidare forskning inom området görs, för att uppnå 

en jämställd kriminalvård. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor 

● Hur gammal är du?  

● Är du för närvarande anställd som kriminalvårdare? 

● Hur länge har du arbetat som kriminalvårdare? 

          

    

Centrala frågor     

● Hur upplever du att det är att arbeta på din arbetsplats? 

- I relation till klienter? 

- I relation till kollegor? 

- Fördelar? 

- Nackdelar?  

- Kan du ge mer konkreta exempel på situationer? 

● Vilka könsnormer och värderingar upplever du att anstalten präglas av? 

- Kan du beskriva hur detta utmärker sig?  

● Kan du beskriva hur du upplever miljön på din arbetsplats? 

● Hur upplever du att du bemöts av dina manliga klienter och kollegor? 

- Varför tror du att du bemöts på detta sätt?  

- Vad kan det bero på?  

- Hur får det dig att känna?  

● Har du upplevt att kvinnliga och manliga kriminalvårdare bemöts olika av klienterna? 

- Utveckla gärna varför tror du det? 

- Kan du beskriva något specifikt scenario då du upplevt detta? 

- Hur fick det dig att känna? 

Avslutande/info 

●  vrun a s   et blir n got positivt. 

●  r  et n got  u t cker  ag har missat? 

●  r  et n got av  et vi har pratat om som  u skulle vil a  tervän a till och beskriva 

● mer? 

●  r  et n got annat  u vill ta upp?  

        

    

   

 

 

 

 


