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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att ge en beskrivning av hur manliga och kvinnliga 
kriminalvårdare på en anstalt hanterar känslor i sin yrkesroll. Vidare hur manliga och 
kvinnliga kriminalvårdare hanterar de intagnas känslor och sina egna känslor? Finns det 
några skillnader i känsloarbetet ur ett könsperspektiv och om det finns, vilka är 
skillnaderna? Utefter studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats som 
utgångspunkt. Studien innehåller sex intervjuer med tre manliga och tre kvinnliga 
kriminalvårdare. Insamlingen av empiriskt material skedde genom semistrukturerade 
intervjuer. Tidigare forskning på området är begränsat i Sverige men internationellt har 
det skett viss forskning. Den forskning som finns visar på att kriminalvårdares hantering 
av känslor är något problematisk och att det finns vissa skillnader i hanteringen mellan 
män och kvinnor. Denna studies resultat visar på att kriminalvårdarna upplever att 
känsloarbetet till viss del påverkas av kriminalvårdens administrativa föreskrifter 
(KVAF). Det framkommer även att humor används som en strategi i arbetet med de 
intagnas men även deras egna känslor. Vidare visar resultatet på att de könskulturella 
skillnaderna som finns påverkar de manliga och de kvinnliga kriminalvårdarna i sitt 
känsloarbete.  
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Abstract 
 

This study aims to give a description of how men and women as prison officers handle 
emotions in their profession. Further how men and women as prison officers handle the 
inmates emotions and their own emotions? Are their differences between the sexes in the 
emotional labour and which are the differences? Along this study purpose a qualitative 
research was chosen. The study contains six interviews with prison officers, three men 
and three women. The collection of the empirical material was done through semi-
structured interviews. Previous research in Sweden is limited but their has been done 
some research international. The research proves that the handle of emotions for prison 
officers is problematic. It also demonstrates that men and women handle emotional 
labour different. The result of this study illustrate that correctional system administrative 
directions (KVAF) affect the emotional labour. The result also demonstrates that humour 
is used as a strategy in the emotional labour. Further the result proves that the 
gendercultural system affect the prison officers in their emotional labour.    
 
 
 
 
Keywords: Prison, officers, emotional, labour, gender 
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Inledning 
 
Kriminalvårdarnas vardagsarbete är för de flesta människor i samhället ett okänt område. 
Medias intresse för kriminalvården ligger främst på intagnas rymningsförsök, 
gisslandrama och andra dramatiska händelser. Dessa händelser tillhör dock inte vardagen 
på en anstalt, men vardagen hamnar i skuggan av dramatiken (Nylander, 2006, s. 11). 
Forskning har gjorts angående intagnas känslor kring att vara inlåst på anstalt, men det 
har varit mycket lägre intresse angående kriminalvårdarnas känslor i sitt arbete på 
anstalter (Crawley, 2004, s. 411f). Enligt Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002) 
påverkas kriminalvårdaren känslomässigt av de intagnas känslor då de arbetar nära de 
intagna. Hon menar att vårdaren upplever samma känslor som de intagna. Ett exempel 
kan vara att om den intagne känner sorg kan kriminalvårdaren uppleva detsamma (s. 
278).   
 
Känsloarbete är en stor del av kriminalvårdarens yrkesuppgift, nämligen att kunna 
uppföra sig på ett visst sätt på arbetsplatsen och samtidigt ha kontroll över sina egna 
känslor. Vidare innebär det att en kriminalvårdare måste klara av att hantera sina känslor 
som de får på arbetsplatsen och samtidigt kunna visa upp ett beteende som deras yrkesroll 
kräver. Anstalter har regler för hur kriminalvårdare skall uppföra sig och agera på sitt 
arbete för att utföra sitt jobb korrekt (Crawley, 2004, s. 411f). Hochschild (i Dahlgren & 
Starrin, 2004) beskriver detta arbete som känsloarbete (s. 125). Att jobba med 
känsloarbete beskrivs som väldigt problematiskt och känslomässigt påfrestande med risk 
för ohälsa såsom känslomässig utmattning (Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, s. 278).  
 
Nylander (2006) har skrivit en rapport där han undersöker handlingar, emotioner och 
föreställningar inom den svenska kriminalvårdarens vardagsarbete och kommer fram till 
att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga kriminalvårdare i vilka situationer 
de stöter på och hur de hanterar dessa (s. 70). Martin (1999) har undersökt känsloarbete 
och beskriver att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga poliser i deras 
yrkesroll och att det finns skillnader mellan hur de hanterar olika situationer (s. 124). 
Även Hochschild (i Dahlgren & Starrin 2004) menar att det finns skillnader mellan män 
och kvinnor i deras hantering och utförande av känsloarbete. Hon menar att känsloarbete 
har olika värde och betydelse för män och kvinnor. Kvinnor anses lägga ett större värde 
vid deras känsloarbete, men de är också sämre rustade känslomässigt för verbala attacker 
och smädelser (s. 53ff ). Crawley (2004) beskriver kriminalvårdsyrket som ett yrke som 
karaktäriseras av en machokultur då det under många år varit ett typiskt manligt yrke. (s. 
416)  
 
Den svenska kriminalvården har förändrats de senaste 15 åren. Bland annat har andelen 
kvinnor bland kriminalvårdarna ökat och är nu över en tredjedel. Då den undersökta 
anstalten i denna studie uppger på sin hemsida (kriminalvården, b, 2008) att 
könsfördelningen bland de anställda på anstalten är 40 % kvinnor och 60 % män, innebär 
det att kriminalvårdsyrket på denna anstalt är relativt jämt fördelat mellan könen. Frågan 
som väcks är hur kriminalvårdare i svenska fängelser hanterar sina egna och de intagnas 
känslor i sitt arbete, samt vilka skillnader det finns mellan könen i detta avseende.  
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I Sverige har det inte gjorts någon större undersökning av hur kriminalvårdare hanterar 
sina känslor i sitt arbete. Vi finner det därför intressant att göra en sådan studie med fokus 
på ett könsperspektiv, då flera forskare har visat att det finns skillnader mellan könen när 
det gäller känsloarbete.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en beskrivning av hur manliga och kvinnliga 
kriminalvårdare på en anstalt hanterar känslor i sin yrkesroll. 

Frågeställning 
1. Hur hanterar manliga och kvinnliga kriminalvårdare de intagnas känslor? 
2. Hur hanterar manliga och kvinnliga kriminalvårdare sina egna känslor i arbetet? 
3. Finns det skillnader i känsloarbetet ur ett könsperspektiv? 

Bakgrund 

Anstalten 
Anstalten vi valde ligger i mellersta delen av Sverige och har säkerhetsklass E. 
Säkerhetsklass E är den säkerhetsklass som flest anstalter i Sverige har. Syftet med olika 
säkerhetsklasser på anstalterna är att rätt intagen ska vara på rätt ställe (kriminalvården, a, 
2008). Klassningssystemet är rangordnat från A till F där A är den anstaltsformen med 
högst säkerhet och F har lägst. A till E är slutna anstalter och F är öppna. Anstalten har 
totalt 76 platser för manliga intagna och det är cirka 70 heltidsanställda på anstalten varav 
cirka 40 % är kvinnor. Som sysselsättning på anstalten finns arbete för de intagna. 
Arbetet har lite olika inriktningar såsom mekanisk verkstad, små industri samt service. 
Vidare finns det utbildningsmöjligheter på grundskole- och gymnasienivå för de intagna. 
Det finns bland annat behandlingsmöjligheter med tolvstegsprogram och som 
fritidssysselsättning för de intagna finns en sporthall, bibliotek och gym att besöka 
(kriminalvården, b, 2008). 

Kriminalvårdarens vardag  
Detta stycke bygger på vad som har framkommit vid intervjuerna med respondenterna 
och med stöd av kriminalvårdens hemsida. 
 
Kriminalvårdarens vardag som kontaktman består till stor del av varierande uppgifter på 
anstalten. Kontaktmannaskapet innebär att varje intagen har en kontaktperson som 
ansvarar för frågor som berör den specifika intagne. Kontaktpersonen fungerar även som 
ett stöd för den intagne under anstaltsvistelsen (kriminalvården, d, 2008). Då det är en 
liten anstalt får personalen hantera flera olika uppgifter jämfört med större anstalter där 
personalen har mer specifika uppgifter. Vardagen för en kriminalvårdare kan bestå av att 
denne låser upp på morgonen, väckning av de intagna, ta urinprov och dela ut medicin. 
Visitering av rum sker även på morgonen. Efter det följer vårdaren de intagna till deras 
dagliga sysselsättning som sker under övervakning. På förmiddagen sker en del hantering 
av administrativa uppgifter och under eftermiddagen kan en uppgift vara att stå 
promenadvakt. Vidare kan nämnas att det sker morgonmöten med de intagna och efter 
det ett morgonmöte med bara personalen som är en överlämning till personal som börjar 
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sitt arbetspass. Telefonsamtal till frivården, socialförvaltningen och andra verksamheter 
sker på förmiddagen. En stor del av dagsarbetet består alltså av kontaktmannaskapets 
uppgifter. En arbetsuppgift kan vara att handla mat till de intagna. En annan stor del av 
dagens arbete består av bevakning, men även allmän service åt de intagna. Detta kan vara 
att se till att de intagna får kläder och handdukar och vidare om det är något annat de 
behöver. Transporter kan också vara en del av dagsarbetet. 

Kriminalvårdens administrativa föreskrifter (KVAF) 
En del av att arbeta med känsloarbete är att det finns informella eller formella regler 
angående vilka känslor den anställde får visa upp (Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, s. 
276f ). Som anställd inom kriminalvården har personen föreskrifter som ska följas. Där 
står det skrivet vilka skyldigheter, men även vilka rättigheter de har som kriminalvårdare. 
I Kriminalvårdens administrativa föreskrifter, 2007:3 (KVAF) (Kriminalvården, c, 2007) 
framgår det att en anställd är skyldig att känna till kriminalvårdens mål, författningar, 
föreskrifter och de styrande dokument som rör verksamheten. Vidare framgår det att 
klienter, klientens anhöriga, arbetskamrater, myndigheter och organisationer ska bemötas 
sakligt och korrekt. Den anställda ska medverka till en god arbetsmiljö och ha ett 
uppträdande som inger förtroende. En anställd ska uppträda hänsynsfullt, hövligt och 
kunna behärska sig själv. Den anställde ska undvika beteenden som kan uppfattas som 
ovänligt (s. 31). Vidare har en kriminalvårdare skyldighet att se till att det inte finns eller 
uppstår beroendeförhållande till en intagen. Det framgår att det inte är acceptabelt om en 
anställd har en relation till en intagen som inte är förenlig med anställningen 
(kriminalvården, c, 2007). 

Känslor 
Känslor är inte rationella eller intelligenta och de är inte heller produkter av intellektuellt 
tänkande. Känslor kan däremot vara rätt och uppfattas som intelligenta för att de kommer 
vid rätt tillfälle och ger den optimala responsen. Huruvida vi får rätt känslor vid rätt 
tillfälle beror inte på ett beräknande utan är beroende av hur mottagliga vi är. Känslor är 
nödvändiga och behövs för vår överlevnad för att varna för fara till exempel (Ashkanasy, 
Härtel & Zerbe, 2002, s. 166). Martin(1999) beskriver känslor som något människor upp-
lever, införlivar, reflekterar över, uttrycker och följer. Känslor uppkommer genom social 
interaktion och de påverkas av det sociala, kulturella, mellanmänskliga samspel och 
situationers tillstånd (s. 112).  

Avgränsningar  
Undersökning har begränsats till att omfatta endast en anstalt på grund av tiden och 
omfattningen av studien. Känsloarbete är ett omfattande begrepp och området blir stort 
när det gäller att undersöka kriminalvårdarens hantering av känsloarbete och dess 
konsekvenser. Fokus har därför valts att läggas på hur de intervjuade själva upplever att 
de hanterar sina känslor i sitt arbete. Då genusperspektivet är stort har studien begränsats 
till de delar inom genusteorin som är relevanta för känsloarbete. Studiens begränsningar 
skapar endast förutsättningar för att göra en mer ytlig undersökning inom ämnet. Studien 
kommer inte att innefatta någon analys av den icke verbala kommunikationen som sker 
under intervjuerna. Intervjuerna med respondenterna kommer endast att återges i en 
sammanfattande beskrivning. 
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Definitioner 
Emotioner 
Emotioner har samma betydelse som känslor och används synonymt i denna studie. 
Känslor är något människor upplever, införlivar, reflekterar över, uttrycker och följer. 
Känslor uppkommer genom social interaktion (Martin, 1999, s. 112). 
 
Emotionellt arbete (emotional labour) 
Emotionellt arbete i denna studie står för ett arbete som innehåller känslohantering med 
regler för vilka känslor som den anställde får visa upp för de intagna. Vidare har 
emotionellt arbete den betydelsen att det är ett emotionellt arbete där den anställde beter 
sig på ett sådant sätt att denne uttrycker en känsla, ett beteende för att nå ett särskilt 
känslotillstånd hos den intagne. Emotionellt arbete, känsloarbete och emotional 
labour/labor används synonymt och innehar samma betydelse i detta arbete om inte annat 
beskrivs (Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, s. 278f). 
 
Emotionell dissonans 
Emotionell dissonans innebär i denna studie att den anställde som har ett känsloarbete 
kan uppleva skillnader mellan de känslor denne ska förmedla mot den intagne i sin 
yrkesroll och de känslor den anställde känner som privatperson. Emotionell dissonans 
och emotiv dissonans används synonymt och innehar samma betydelse i detta arbete 
(Lindgren, Starrin & Wettergren 2008). 
 
Kön 
Definitionen av kön följer i denna studie samma sätt som Kulick (2004) definierar ordet 
kön. Kulick (2004) skriver att kön betyder det biologiska könet (s. 11). 
  
Genus 
I den här studien följs Kulicks (2004) beskrivning av vad begreppet genus betyder. 
Kulick (2004) menar att genus betyder den kulturella tolkningen av den biologiska 
skillnaden mellan män och kvinnor. Detta betyder att uppfattningen om hur könen 
biologiskt skiljer sig åt är kulturellt skapad, men det finns inget vetenskapligt stöd för de 
skillnaderna (s. 11).  
 
Könsroll 
Studien följer även här Kulicks (2004) exempel genom att använda ordet könsroll trots att 
det blir fel syftning med den förekommande definitionen av kön. Ordet könsroll väljs att 
användas på grund av att det blir mer språkligt riktigt, men om definitionerna ovan skulle 
följas innebär ordet könsroll i denna studie egentligen genusroll (s. 13). 
 
Manligt och kvinnligt 
Manligt och kvinnligt betyder i denna studie en kulturell uppfattning om vilka egenskaper 
de olika könen har. 
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Tidigare forskning  

Känsloarbete inom andra yrken 
Hochschild (2003) har skrivit boken ”The Managed Heart”, där hon undersöker hur det 
är att arbeta i ett serviceyrke där det finns ett krav på att personalen ska visa upp ett 
emotionellt uttryck där syftet är att behaga andra. Hochschild (2003) har fokus på 
flygvärdinnorna och hon säger att de oftast har ett påklistrat leende när de möter 
passagerarna (s. 44). Hochschild (2003) säger vidare att i yrken där det krävs känslo-
arbete har kontrollen över känsloreglerna flyttats över från den anställde till arbetsgivaren 
(s. 47f). Flygvärdinnorna uppmanades att le för att företaget skulle gå med vinst. 
Företaget lade även fram vikten av självbehärskning och kontroll av de egna känslorna (s. 
48). Det var passagerarnas önskemål och behov som var utgångspunkten för kontrollen. 
Detta skapade rädsla hos flygvärdinnorna då passagerarnas synpunkter låg till grund för 
arbetsledarnas agerande (s. 49).            
 
Det har gjorts undersökningar tidigare angående emotional labour och då har polisyrket 
varit ett område som granskats. Martin (1999) skriver att polisarbete kräver mycket av 
känsloarbetet då de anställda ska kunna hantera en mängd olika arbetsuppgifter som till 
exempel att hjälpa personer i kris, ge service och bekämpa brott. Arbetet kräver mod och 
ett starkt psyke vilket förknippas med maskulint, men det kräver också att personen som 
polisman kan kommunicera och bygga upp mänskliga relationer, vilket kopplas till 
feminina egenskaper. Både maskulina och feminina egenskaper krävs för att arbetet ska 
vara effektivt då de måste hantera våldsamma situationer, men även kunna lyssna och 
prata med människor. Kvinnor som befinner sig inom polisyrket känner av dilemmat 
angående hur män respektive kvinnor ska hantera känsloarbete enligt normen. Ute i 
samhället måste de hålla en viss grad av neutralitet vid våldsamma situationer. Detta gör 
att kvinnor inom polisyrket ses som mindre feminina (Martin, 1999, s. 124). 

Kriminalvårdare och känsloarbete 

England 
Crawley (2004) skriver att anstalter är en plats där det förekommer mycket känslor. Där 
finns det regler som säger vilka känslor som accepteras att en kriminalvårdare visar upp 
och känner. Crawley (2004) säger att känslor kan vara sådant som en person känner på 
insidan. Hon säger vidare att uttrycka känslor ska ses som ett språk som är inlärt på ett 
sätt som är jämförbart med ett verbalt språk. Det här språket måste läras in och övas på 
under barndomen och blir sedan förfinad över tid. För att få det här känslospråket rätt 
krävs det en lång tid av hårt arbete (s. 411ff). Kriminalvårdare har en tendens att 
framhäva sin roll på en anstalt som maskulin trots att många arbetsuppgifter är 
hushållsarbete, vilket normalt sett associeras som kvinnligt (s. 416). Anstalter har 
känsloregler som säger vilka känslor som är acceptabla att uttrycka och känna på jobbet. 
Dessa regler är outtalade och osynliga. De anställda som bryter mot dessa regler riskerar 
att framstå som opålitliga och icke kapabla som kriminalvårdare. En konsekvens av att 
visa fel känslor kan leda till skam och att personen mår dåligt över sin egen personlighet. 
Därför blir det viktigt att som kriminalvårdare åta sig det känsloarbete som innehåller 
humor, strategier för avpersonalisering av klienter samt likgiltighet. Anstaltskulturen talar 
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för hur viktigt det är att behålla macho- inställningen för att göra ett bra jobb. Detta leder 
i sin tur till att manliga kriminalvårdare är speciellt försiktiga med att visa känslouttryck 
som traditionellt är kvinnliga såsom förståelse, känslighet och empati. Detta visar sig 
speciellt i interaktionen med de intagna och arbetskamrater. Kvinnliga kriminalvårdare 
visar däremot dessa känslouttryck i möten med de intagna för att förebygga och klara av 
konfliktfyllda situationer (Crawley, 2004, s. 416f).  
 
Känsloreglerna som finns vid anstalter säger att kriminalvårdare dagligen måste bete sig 
neutralt och avslappnat i möten med intagna som de flesta av oss skulle vara rädda för att 
möta eller vara nära. En kriminalvårdare som blir arg, upprörd eller hotfull varje gång 
han eller hon är nära en mördare eller en våldtäktsman är inte kapabel att utföra sina 
arbetsuppgifter. En kriminalvårdares jobb är att arbeta med de intagna och glömma de 
brott som begåtts (Crawley, 2004, s. 417).   
 
Oro är en vanlig återkommande känsla som kriminalvårdare har när de befinner sig på 
anstalten. Orsaken till oron är den oberäknelighet som finns i anstaltslivet. Trots att det 
ofta är rutiner i vardagen är kriminalvårdarna alltid medvetna om att en intagen kan 
överfalla, försöka fly eller ta gisslan (Crawley, 2004, s. 417f). 
 
Crawley (2004) skriver att humor neutraliserar. Emotionella erfarenheter tas upp genom 
skratt och skämt i grupp då dessa är svåra att uttrycka verbalt (s. 419). Användandet av 
humorn är av särskild vikt då gruppen känner sig hotad. Under hot och fara kan gruppen 
hålla ihop genom att använda sig av humor och skämt. Humorn ställer saker i sitt 
perspektiv och återställer den sociala verkligheten (s. 419). Ett annat sätt för att klara av 
känsligt, ansträngt arbete är att stänga av sina känslor. Ett exempel från en annan 
yrkesgrupp är att en god sjuksköterska traditionellt karaktäriseras av den egenskapen att 
gömma känsloreaktioner och att utveckla en professionell distans till arbetet (s. 419). Att 
skydda sig själv kan man göra genom att avpersonalisera personer. Att intagna känns igen 
genom ett nummer eller en sjukdoms typ (s. 420). De förväntas vara känslomässigt 
isolerad. De förvarnas under den grundläggande utbildningen att de inte får bli för vänlig 
eller att de inte ska bli för avslappnade med de intagna. Avskildhet är en vanlig strategi 
för kriminalvårdaren att använda sig av för att undvika att bli manipulerad av de intagna. 
Rädslan att visa sig för lam avspeglar allt som har att göra med interaktionen mellan 
kriminalvårdaren och den intagna (s. 420). 

USA 
Tracy (2004) skriver att en organisations diskurser och mikropraktiker uppmuntrar till 
känslokonstruktioner såsom paranoia, likgiltighet och ett vi och dem tänkande hos 
kriminalvårdare (s. 509). Hon menar att kriminalvårdare måste möta och hantera en 
mängd olika organisationsnormer inklusive förväntningar såsom att inte ta intagnas 
påhopp personligt, vara lugn, rättvis, saklig, följa regler och vara flexibel (s. 529). Vidare 
tar hon upp att administrationen måste noggrant granska organisationens normer och 
praktik om organisationen vill att fler kriminalvårdare ska vara engagerade i sitt jobb och 
ändra sitt nuvarande förhållningssätt till sin arbetsplats för att bli bättre kriminalvårdare. 
Tracy (2004) menar att organisationen skall arbeta med kriminalvårdarna för att hjälpa 
dem att bli bättre kriminalvårdare. Hon menar exempelvis att hjälpa den empatiske och 
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snälle att få kontroll över sina känslor, detta genom att till exempel personen får stöd och 
kan ta hjälp av en mer erfaren arbetskamrat. Det är vanligt enligt Tracy (2004) att 
kriminalvårdare ser de intagna som en grupp. Att kriminalvårdare skapar ett vi och dem, 
där personalen är vi och de intagna är dem. Tracy (2004) menar att detta tänkande har en 
funktion för kriminalvårdarna som hjälper dem att inte bli för personligt engagerade och 
att de därmed klarar av sitt jobb (s. 529).  

Sverige 
Nylander (2006) skriver att de flesta kriminalvårdare som intervjuades tyckte att de 
intagna visade en mängd olika känslor i interaktion med vårdarna. Vidare framkom det 
också att de intagnas känslor växlade snabbt. Många av de intervjuade sa att den svåraste 
känslan att hantera är sorg, förtvivlan, ledsenhet och djup nedstämdhet. Speciellt då dessa 
är i samband med något som har hänt på utsidan som varken intagna eller vårdaren kan 
göra något åt (s. 67). Flera intervjuade sa att män och kvinnor bemöter de intagnas 
känslor på olika sätt och då är det oftast kvinnorna som får hantera de samtal där de 
intagna förmedlar känslor såsom hopplöshet och uppgivenhet. Det framkommer också att 
ilskan från de intagna är svår att hantera. Känslan av glädje är påtaglig i umgänget med 
arbetskamrater och de intagna enligt många av de intervjuade. Det framkommer också att 
kriminalvårdarna har olika känslor hela tiden, men att de inte kan ge uttryck för dem 
såsom de intagna kan. En del säger sig ha ett ”normalt” känsloläge där de till viss del 
stänger av många känslor för att orka med sitt arbete (s. 68). Det framgår att en del av de 
intervjuade ansåg att man skulle ha en professionell hållning, det vill säga vara mer 
neutrala när det gäller ens egna känslor. Andra tyckte att de kunde visa det mesta på ett 
kontrollerat sätt. Dock skulle det inte visa om de var riktigt ledsen. Många av de 
intervjuade tyckte att de kunde prata med sina arbetskamrater om saker de inte kunde ge 
uttryck för i arbetet med de intagna (Nylander, 2006, s. 69).  
 
När det gäller emotiv dissonans sa några av de intervjuade att de hade en arbetsledare 
som de kunde vända sig till för stöd och samtal. Andra lämnade kvar sina känslor på 
jobbet eller tog med sig de hem där anhöriga fick ta del av känslorna. Några av dem sa att 
de själva bearbetade känslorna som uppkommit på arbetsplatsen. Detta kunde bland annat 
ske genom att måla eller lyssna på musik. Det framkom att de kvinnliga vårdarna till viss 
del hanterade en del situationer något lättare än de manliga. (Nylander, 2006. s. 70) 
 

Teoretiska utgångspunkter  

Emotional labour 
Emotional labour kan översättas till känsloarbete där personen i sitt yrke agerar och beter 
sig på ett sådant sätt att denne uttrycker en känsla eller ett beteende för att nå ett särskilt 
känslotillstånd hos den andre. Känsloarbete innebär enligt Strazdin (i Ashkanasy, Härtel 
& Zerbe, 2002, s. 277) att arbeta med att guida en annan persons känslor för att nå ett 
känslotillstånd hos denna person, exempelvis flygvärdinnor som ler och är trevliga mot 
passagerarna oavsett deras uppförande. Emotional labour kan delas upp i att existera i två 
olika former och den ena är autonomt känsloarbete som innebär ett agerande som sker 
automatiskt i de olika situationer som uppstår utan att behöva reflektera kring handlingen. 
Agerandet har valts av personen själv och är internt kontrollerat av personen själv. Den 
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andra formen är indirekt känsloarbete vilket innebär att personen agerar utifrån företagets 
förväntningar på hur denne bör agera. Personen har inte själv valt att få agera på detta sätt 
utan beteendet har blivit styrt utifrån av förväntningar (Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, 
s. 276f). 
 
Känsloarbete kan beskrivas som ett arbete med känslor som utförs mot betalning. 
Vårdaren arbetar och använder känslor i sitt arbete i utbyte mot lön. Vidare innehåller 
denna form av arbete ofta informella och formella regler och förväntningar på vårdaren i 
angående dennes uppförande. Personen skall följa dessa regler och det är upp till 
vårdaren själv att hantera sina privata känslor i relation till detta och i relation till de 
klienter denne möter. På en arbetsplats sker det också känsloarbete emellan personalen, 
men detta är inte ett känsloarbete som görs utifrån ett säljande av känsloarbete utan det är 
ett arbete i växelverkan (Lindgren, Starrin & Wettergren, 2008, s. 125). 

Ytligt- och djupt emotionellt arbete 
När emotionellt arbete går från djupt till ytligt är det ett misslyckande. Detta sker när den 
anställde får för hög arbetsbelastning och arbetstempot blir för högt. När djupt 
emotionellt arbete misslyckas innebär det att den anställde misslyckas med att utföra de 
tre grundläggande elementen som är: emotionellt arbete, känsloregler och socialt utbyte. 
Den anställde misslyckas med att införliva det emotionella engagemanget från sitt privat 
jag till arbetslivet tillsammans med de känsloregler som arbetsplatsen har för vårdaren. 
Det sociala utbytet kommer inte inifrån den anställde och därmed uppfylls inte de krav 
som ställs för att utföra emotionellt arbete (Lindgren, Starrin & Wettergren, 2008, s. 50). 
Vidare kan nämnas att ytligt emotionellt arbete är när den anställde låtsas uttrycka en 
känsla som är enligt arbetsplatsens normer och efter vad denne tror att klienten vill få för 
känslomässigt bemötande. Vårdaren spelar ett spel efter vad den tror och tycker att den 
borde göra, tycka och känna. Djupt emotionellt arbete är när vårdaren faktiskt känner, 
tycker och tänker som dennes arbetsroll kräver. Den anställde spelar inte en roll utan 
personens yrkesförväntningar och yrkesroll är en del av personen själv (Hochschild, 
2003, s. 48f). 

Emotionell dissonans 
Emotionell dissonans innebär att uppleva känslor såsom ilska, skam och skuld och att 
samtidigt behöva visa empati och lugn. Ett exempel är då en läkare möter förtvivlade 
patienter och där läkaren inte kan finna lösningar vilket innebär att patienten inte får den 
hjälp han eller hon behöver. Läkaren behöver ändå i den situationen visa lugn och empati 
inför patienten. Upprepas den emotionella dissonansen kan det bli en outhärdlig situation 
(Lindgren, Starrin & Wettergren, 2008, s. 136). Dahlgren och Starrin (2004) skriver att 
emotionell dissonans handlar om skillnaden mellan det man känner och vad man visar 
upp (s. 48). Ashkanasy, Härtel & Zerbe  (2002) menar att emotionell dissonans är när till 
exempel en kriminalvårdare uttrycker känslor i sitt arbete enligt arbetsplatsens regler som 
inte stämmer överens med det denne själv känner. De menar att emotionell dissonans 
uppstår i nästan allt emotionellt arbete eftersom den anställde är där begränsad i sitt 
känslouttryck i sin yrkesroll (s. 279).  
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Enligt Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, s. 277) kan emotionell dissonans 
leda till känslomässig utmattning detta eftersom det kan finnas motsättningar som 
anställd i det emotionella arbetet. Organisationens krav på yrkesutövandet och det 
emotionella arbetets krav kan strida emot varandra och skapa motsättningar för ett bra 
arbete. Hon påpekar dock att emotionellt arbete även har den positiva sidan i sitt arbete 
då den även erbjuder en självbekräftelse, glädje och en givande social integration på 
jobbet. Att arbeta med positiva känslor i sitt emotionella arbete på jobbet leder inte till 
någon större hälsorisk, men att arbeta med negativa känslor innebär en hälsorisk (s. 277). 
Vidare tar Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002) upp att exempelvis när 
emotionellt arbete utförs kan den anställde uppleva de känslor som klienten har. Positiva 
känslor utgör inte någon hälsorisk. Hon menar att detta beror på att vårdaren använder 
och känner empati för den som behandlas och att andra psykologiska faktorer gör att 
känslor förs över från personen till vårdaren när denne utför emotionellt arbete (s. 278). 
Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002) undersökte om anställda som jobbade med 
emotionellt arbete engagerade sig och upplevde positiva känslor från de personer de 
arbetade med i lika hög grad som de negativa känslorna. Hon fick fram att det främst var 
de negativa känslorna som skapade engagemang hos dem. De anställda lade inte samma 
vikt och uppskattade inte de positiva känslorna i lika hög grad vilket blev en vinstförlust 
för dem som jobbar med emotionellt arbete (s. 278). Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & 
Zerbe, 2002) påpekar vikten av handledning när den anställde jobbar med emotionellt 
arbete för att få hjälp och avlastning med de känslor den anställde upplever. I vilken grad 
som en arbetsplats har handledning beror på organisationen och vilket värde den sätter på 
emotionellt arbete och om arbetsplatsen har uppmärksammat denna del av arbetet. Är 
arbetsplatsen medveten och uppskattar emotionellt arbete erbjuds handledning för att de 
anställda ska må bra och göra ett så bra jobb som möjligt (s. 278).  
 
Kriminalvårdsyrket är, som Crawley (2004) uttrycker det, ett arbete som ställer höga krav 
på kriminalvårdarna att de skall bete sig på ett visst sätt, neutralt och avslappnat. En 
kriminalvårdare får inte bli arg, upprörd eller vara hotfull när denne möter en intagen 
oavsett vad för brott denne har begått (s. 417). Vidare innehåller även KVAF dessa regler 
om hur en kriminalvårdare skall bemöta och behandla de intagna. Emotionellt arbete är 
begreppet som förklara hur en anställd hanterar sina känslor i relation till sin yrkesroll. 
Hur den anställde klarar det emotionella arbetet på sin arbetsplats. 

Genusperspektiv 
Män och kvinnor är inte olika som väsen, men människan har skapat olika könsroller. 
Könsrollerna är socialt konstruerade. Påverkan ligger i att vi har förväntningar på oss 
själva och från omgivningen att bete oss som man eller kvinna och beteendet beror på 
situationerna. Vi intar roller som arbetsplatsen förväntar sig att vi ska ha och som vi tror 
att arbetsplatsen vill att vi ska bete oss (Lindgren, Gerd, 2005, s. 57f). Antalsfördelningen 
av de olika könen på en arbetsplats har ingen betydelse för jämställdheten eller den 
hierarkiska ordningen mellan könen. Det som påverkar är vilka känslouttryck yrket är 
förknippat med och vad dessa känslouttryck har tillskrivits för kön. Positivt laddade 
känslouttryck har tillskrivits det manliga könet. Exempel på manliga egenskaper är: 
ambitiös, analytisk, dominant, självständig, kraftfull och stark. Kvinnliga egenskaper 
tillskrivs ett lägre värde generellt och manliga egenskaper värderas högt hos både kvinnor 



 15 

och män. Både kvinnor och män förväntar sig högre kompetens hos män. Även om en 
kvinna och en man gör samma sak värderas det mannen gör högre på grund av att vi har 
satt mannen som mer värd och skickligare. Ett yrke som har tillskrivits att det är manligt 
kan både kvinnor och män ha, men de måste ändå anpassa sig till de förväntningar som 
finns på yrkesrollen. Detta innebär att den anställde måste acceptera att yrkesrollen 
innehar förväntningar om att denne ska till exempel att visa upp manliga egenskaper. 
(Lindgren, 2005, s. 60f, 66, 123f, 136) Män och kvinnor agerar annorlunda oavsett om de 
har samma roll. De har yrkets roll, men också könets roll (Lindgren 2005:93). Vidare kan 
även nämnas att karaktäristiskt manligt är att: hålla huvudet kallt när andra rasar, modig 
när andra är rädda, lugn när andra är upphetsade och självkontroll när andra tappar 
greppet (Lindgren, 2005, s. 93). Vid interaktion återgår personerna till de kulturella 
scheman som finns för de olika könsrollerna oavsett hierarki, status och yrkesroll. 
Könsrollerna har en funktion för hur samtalen skall gå till. Vi vet hur vi ska förhålla oss 
till varandra utefter kön. Detta är väldigt fysiskt grundat (Lindgren, 2005, s. 60ff, 64). Vi 
orienterar oss i interaktioner utefter vad vi antar att den andre är. Hierarkin har betydelse, 
men påverkas ändå av könets status. I ett karaktäristiskt manligt jobb som till exempel en 
chefsposition eller ett yrke, hotas inte av att kvinnor intar den arbetsmarknaden. 
Kvinnorna stärker snarare den manliga rollen i yrket och männen får en beskyddande och 
ombesörjande roll gentemot kvinnan. Detta sker från båda könen där de stärker rollerna. 
Det går inte att inta yrkesrollen utan att acceptera den könsrollen som yrket innefattar. 
Med detta betyder det att en kvinna inte kan ta ett typiskt manligt yrke och försöka 
förändra det till en kvinnlig variant utan hon får anpassa sig till yrkesrollens 
förväntningar (Lindgren, 2005, s. 71, 75). 
 
Enligt Hochschild (2003) påverkas män och kvinnor på olika sätt av känsloarbete. Att 
hantera känslor är i första hand en fråga för kvinnor menar hon även om både män och 
kvinnor utför känsloarbete. Vidare menar Hochschild (2003) att känsloarbete inte är lika 
viktigt för män som för kvinnor och inte viktigt på samma sätt. Hochschild (2003) gör en 
klar åtskillnad mellan män och kvinnor angående känsloarbete. Hon menar att känslor 
och känsloarbete är som en resurs för kvinnor eftersom kvinnor generellt har en lägre 
status i samhället, mindre makt, auktoritet och pengar. Kvinnorna använder då sina 
känslor och känsloarbete som en resurs som de erbjuder för att få tillgång till de andra 
materiella resurserna de behöver (s. 162ff). Detta gör att känsloarbete är en viktig resurs 
för kvinnor menar Hochschild (2003). Det finns olika förväntningar på kvinnor och män 
som påverkar dem i deras känsloarbete. Kvinnor förväntas undertrycka ilska och 
aggressivitet och de förväntas vara rara och trevliga. Kvinnor får andra arbetsuppgifter än 
män och de förväntas höja andra människors välbefinnande och status. Kvinnor åläggs att 
utföra det jobb som behöver finnas för att andra jobb skall utföras, men att det blir ett 
osynligt jobb, exempelvis såsom hemarbete. Män får arbeten som kräver mer av en 
auktoritär och bister uppsyn. Män får lära sig att undertrycka och behärska rädsla och 
sårbarhet. Kvinnor har generellt sett en underordnad position vilket gör att de saknar en 
lika stark statussköld mot påhopp såsom verbala attacker och smädelser jämför med män. 
Hochschild (2003) gjorde en undersökning för över tjugo år sedan som visade på ett 
mönster att kvinnor möter en lägre grad av hövlighet eller artighet i sin yrkesroll 
samtidigt som de tvingas möta kunderna med hänsyn och aktning. Kvinnor framställs i 
media som att de har förmågan att visa värme och charm och männen framställs som att 
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de har egenskaper såsom att använda sig av ilska och hot. Detta skapar sedan för-
väntningar och regler angående hur män och kvinnor skall bete sig enligt deras kön 
(Hochschild, 2003, s. 162ff). 
 
Att ha ett arbete där personen måste hantera känsloarbete gör att han eller hon måste 
kunna kontrollera hur hon definierar sig själv. En vanlig fråga är om personen kan 
identifiera sig med sin yrkesroll och med företaget utan att dessa smälts samman? Den 
här frågan är speciellt viktig för yngre personer eller för de som har mindre erfarenhet. 
Detta på grund av att deras identiteter inte är utvecklade i samma grad som personer med 
längre erfarenhet. Denna fråga gäller även för kvinnor då de oftare ska identifiera sig med 
en man. För dessa grupper är risken stor att det blir identitetsförvirring (Hochschild, 
2003, s. 132). Personalen behöver utveckla ett arbetssätt för att förhindra att det här 
händer. En anställd behöver lära sig att skilja på situationer där hon ska använda sin roll 
som är kopplad till företaget eller rollen som sig själv. Personen behöver alltså utveckla 
egenskapen att avpersonalisera situationer (s. 132). I ett arbete där känsloarbete används 
kan det tillslut bli svårt att särskilja på den privata rollen och på yrkesrollen. För att lösa 
detta problem kan den anställda besluta sig för att bara ha en roll. Oftast blir det den 
privata rollen den anställde väljer som riktiga identiteten. Majoriteten väljer ändå att se de 
båda rollerna som viktiga och meningsfulla beroende på tid och rum. De personer som 
oftast handlar på det här sättet är de som är äldre, har mer erfarenhet och de som ingått i 
äktenskap (Hochschild, 2003, s. 133).  
 

Metod 
 
I metoden redovisar vi val av metod, urvalet av respondenter samt tillvägagångssättet. Vi 
beskriver även den primära och sekundära datainsamlingen samt vilka sökord vi har 
använt oss av. Vidare förs en diskussion kring etiken för studien och därefter redovisar vi 
analysens olika steg. Vi avslutar med att diskutera studiens reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 

Val av metod 
En kvalitativ metod valdes då syftet med intervjuerna var att samla information där 
människor beskriver sina upplevelser och tankar kring sin arbetssituation. Genom 
tolkning av de intervjuades upplevelser beskrivs nya infallsvinklar. Kvale (1997) skriver 
att den kvalitativa forskningsintervjun söker att utveckla innebörden av människors 
erfarenheter och förstå världen utifrån de intervjuades synvinkel (s. 9, 13). Vidare är 
studiens syfte att undersöka det emotionella arbetet för kriminalvårdarna och då det är ett 
subjektivt ämne blir den kvalitativa metoden lämplig då samtal kring ämnet kan föras 
(Kvale, 1997, s. 9). Kvale (1997) beskriver kvalitet i detta sammanhang som att beskriva 
egenskapen av något och kvantitet som att undersöka hur mycket, hur stort och mängden 
av något. Utifrån detta resonemang blir den kvalitativa metoden mest lämplig då syftet 
med vår studie är att beskriva hur kriminalvårdare hanterar känslor i sin yrkesroll (s. 67).  
 
Vid en kvalitativ intervju är det upp till intervjuaren att på kort tid skapa en sådan 
stämning, känsla och trygg situation för den intervjuade att denne känner sig trygg i att 
vara ärlig och att personen kan tala fritt angående ämnet. Detta ställer en del krav på 
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intervjuaren eftersom atmosfären blir viktig för att undvika att samtalet får en karaktär av 
artighet och ett formellt bemötande. I dessa sammanhang blir en kognitiv förmåga hos 
intervjuaren viktig, men att denne också skall ha en balans mellan detta och 
interaktionens etiska aspekter (Kvale, 1997, s. 118). Vi var uppmärksamma på vår 
kroppshållning och var i rummet vi placerades oss gentemot respondenterna vid 
intervjun. Utifrån det Kvale (1997) skriver angående artighet och formellt bemötande 
försökte vi att skapa en personlig kontakt. Då intervjuerna gjordes på anstalten är vi 
medvetna om att miljön kan ha haft en påverkan på personerna och de svar vi fick. Det vi 
också har haft i åtanke är att känslor är ett privat och känsligt ämne att prata om och då 
speciellt med personer som är främmande för en. Detta kan ha en viss påverkan på 
resultatet.   

Urval och tillvägagångssättet 
Anstalten valdes utifrån att det är en representativ anstalt då den har säkerhetsklass E, 
vilket är den mest förekommande i Sverige. Även tillgänglighetsprincipen användes i 
valet av anstalt. Ett e- post meddelande skickades till kontaktpersonen med en förfrågan 
om intervjuer som kunde ligga till grund för vår uppsats. När vi sedan fick svaret att vi 
kunde komma skickades ett till e-post meddelande där vi hade önskemål angående 
respondenter. Vi skrev även att alla skulle förbli anonyma. Våra önskemål var att få 
intervjua tre kvinnor respektive tre män i olika åldrar. Vi önskade även att respondenterna 
hade arbetat på anstalten i minst två år då vi gärna ville att de skulle ha erfarenhet. 
Kontaktpersonen tillgodosåg våra önskemål och samlade ihop en grupp på sex 
respondenter. Respondenterna fick i förväg veta vilket ämne som intervjuerna skulle 
handla om via kontaktpersonen på anstalten. 
 
Intervjuguiden (bilaga 1) innehåller en rad teman och förslag till relevanta frågor. Vid en 
semistrukturerad form kan teman och frågor ändras under intervjun. Denna form ger även 
möjligheten åt intervjuaren att följa upp med följdfrågor (Kvale, 1997, s. 117). Den 
kvalitativa forskningsintervjun är tekniskt sett halvstrukturerad, det vill säga varken ett 
öppet samtal eller strängt strukturerad (Kvale, 1997, s. 32). En halvstrukturerad studie 
benämns även som semistrukturerad. Varje fråga i intervjuguiden kan bedömas både 
tematiskt och dynamiskt. Vi lade vikt vid att ha frågor som kunde bidra tematiskt till 
kunskapsproduktionen och dynamiskt för skapandet av ett bra samspel mellan 
intervjuaren och respondenten (s. 32). I denna studie har det använts inledande frågor, 
uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerade frågor och tolkande frågor eftersom 
dessa typer av frågor kan vara användbara i en semistrukturerad kvalitativ intervjuform 
(s. 124f). Frågorna som intervjuguiden innehåller baseras på syftet och frågeställningarna 
till studien. Frågorna gjordes mer konkreta för att anpassas till kriminalvårdarens 
vardagsarbete. Frågorna är inspirerade av de teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning som studien har. En pilotintervju gjordes med en simulerad respondent för att 
få respons på hur frågorna kunde uppfattas och om frågorna stämde överens med studiens 
syfte (Holme & Solvang, 1997, s. 81, 175).  
 
Alla de sex intervjuerna skedde under två dagar på anstalten. Vid samtliga intervjuer 
användes bandspelare för att underlätta för författarna vid analysen, då Kvale (1997) 
skriver att då en bandspelare används kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och 
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dynamiken i intervjun (Kvale, 1997, s. 147). I början av varje intervju fick 
respondenterna ta del av ett avtal (bilaga 2) angående sekretess, anonymitet och att vi 
skulle få använda oss av citat. Vidare lät vi respondenten komma med frågor och åsikter 
angående vår studie och ämnet både innan och efter intervjun. Enligt Kvale (1997) är det 
av vikt att respondenten får en introduktion och orientering av intervjun (s. 121). I denna 
studie skedde detta via e-post, avtal och muntlig introduktion innan och efter intervjun. 
Det färdiga materialet transkriberades för att sedan delas in i olika teman. Den kvalitativa 
forskningsintervjun lägger fokus på en del teman som finns i den intervjuades värld (s. 
37). 

Litteratur 
Primär och sekundär datainsamling för studien har sökts via Örebro universitetskatalog 
och då har vi använt oss av sökmotorer såsom Artikelsök, Voyager, Libris, Elin@Örebro 
och Sage. Vi har även sökt litteratur på google och kriminalvårdens hemsida. De 
engelska sökorden för denna studie var ”emotional labour”, ”emotional labor”, 
”emotions”, ”emotions in work”, ”emotions at work”, ”prison staff” och ”gender”. De 
svenska sökorden var ”emotioner i arbete”, ”känsloarbete” och ”kriminalvårdare”, , 
”genus”, ”män och kvinnor inom kriminalvården”, ”män och kvinnor i arbetslivet”. 
Orden har även trunkerats för att öka träffarna. Val av litteratur har gjorts utifrån vad som 
bedömts relevant för studiens syfte och frågeställningar samt för att kunna användas i 
analys och diskussion.  

Etik 
Forskaren har det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 
moraliskt acceptabel (Vetenskapsrådet 2001). Det finns fyra allmänna huvudkrav på 
forskning och dessa kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Dessa säger att forskaren ska informera de berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma om 
de vill medverka i undersökningen. Personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista är att de uppgifter som är insamlade om 
enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2001). 
Vid intervjuerna informerades respondenterna om samtycke för användning av 
intervjumaterial som framkom under intervjuerna. Kvale (1997) skriver att 
respondenterna bör få en orientering av hur intervjun kommer att gå till och även 
informeras om syftet med intervjun (s. 142). I den här studien användes ett skriftligt avtal 
(bilaga 1) som undertecknades av båda parterna då det är att föredra enligt Kvale (1997). 
Det underlättar sedan för användningen av materialet i uppsatsen, men även för framtida 
publicering. Avtalet kan enligt Kvale (1997) innehålla information om konfidentialitet 
och sekretess vilket denna studies avtal gjorde (s. 142). I studien har det arbetats för att i 
största mån behålla respondenternas anonymitet. Detta genom att benämna de intervjuade 
som respondenten, kriminalvårdaren, mannen eller kvinnan. Åldrarna på respondenterna 
har inte heller nämnts i samband med citat för att undvika avslöjanden. Det finns dock en 
risk för igenkännande vid citat respondenterna emellan, men detta har försökts att 
undvikas i största mån. Det individuella skyddet har beaktats högt i studien.  
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Analysens olika steg 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju sägs vara att beskriva och tolka de teman som 
förekommer i intervjupersonens värld (Kvale, 1997, s. 170). Kvalitativa forskare samlar 
in kvalitativ information som sedan kategoriseras för att kunna analyseras. I det 
kvalitativa sättet kategorisera ämnena med ord istället för med nummer (Marlow, 2005, s. 
11). I studien delades intervjuerna upp genom olika teman som framkom under 
intervjuerna och analyserades sedan utifrån olika delar såsom bakgrund, tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. I den kvalitativa analysen undersöks den under- 
liggande betydelsen av det som sägs (s. 11). Kvale (1997) skriver att det finns olika 
metoder för hur en intervjuanalys kan gå till. Ett exempel är meningskoncentrering där 
den utskrivna intervjun sammanfattas i teman. När intervjuerna var transkriberade lästes 
de igenom för att få en helhet. Därefter fastställdes olika teman utifrån svaren från 
respondenterna. Här är det vikigt att deras svar ska tolkas utan fördomar. Därefter 
kontrolleras alla teman utifrån studiens syfte. Sedan samlas de centrala teman ihop för att 
framställas som resultat (Kvale, 1997, s. 176). 
 
Vidare skriver Kvale (1997) att kontroll är en central fråga vid analys då läsaren inte har 
tillgång till ursprungstexten eller de bandinspelningar som gjorts. Läsaren är beroende av 
forskarens urval och kontextualisering. Det finns olika metoder som används för kontroll 
och de ena är att ha flera uttolkare och den andra är att förklara tillvägagångssättet 
(Kvale, 1997, s. 188). I vanliga fall finns det endast en person som tolkar intervjuer, men 
till denna studie fanns det två personer. Om det enbart finns en forskare kan läsaren inte 
bedöma hur mycket forskarens perspektiv har inverkat på resultatet av analysen. Utifrån 
detta skulle det kunna sägas att forskarnas inverkan på resultatet av analysen i den här 
studien är lägre då de fanns två uttolkare. Den andra kontrollen av analysen är att förklara 
tillvägagångssättet och då redogöra för de olika stegen i analysen samt ge exempel på 
material som använts (Kvale, 1997, s. 189). Då den här studien visar hur analysen har 
bearbetats i olika steg samt redogörs både bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter, skulle det kunna tolkas som att forskarna till denna studie har använt sig 
av en kontroll av analysen.            

Validitet och reliabilitet 
Hög validitet innebär att studien undersöker det som den var avsedd att undersöka. 
Validitet kan också beskrivas vara om undersökningen är giltig. (Kvale, 1997, s. 85) 
Reliabilitet i detta sammanhang innebär om studien har gjorts riktigt och om 
undersökningen är pålitlig. Hög reliabilitet har en studie om den kan göras flera gånger 
på liknande sätt med liknande eller samma resultat vid varje gång. (Holme & Solvang, 
1997, s. 163) För att ha en hög reliabilitet har vi gått tillväga på olika sätt. Under studiens 
gång har vi fokuserat på studiens syfte och frågeställningar för att undvika att hamna på 
sidospår. Litteraturen vi använt oss av är relativt ny forskning med undantag av en artikel. 
Det som kan kritiseras är att det kan bli problem att använda sig av internationell 
forskning då kriminalvården i England och USA skiljer sig från den svenska 
kriminalvården. I Sverige är kriminalvården mer vårdinriktad. Dock har vi valt att 
använda oss av internationell forskning då det finns gemensamma drag i hur 
krimnalvårdares vardag ser ut (Nylander, 2006, s. 8, 14f, 20) Kvale (1997) skriver att den 
kvalitativa forskningsmetoden ofta blir ifrågasatt angående dess reliabilitet då det kan 
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ställa ledande frågor och att undersökningen inte varit objektiv. (Kvale, 1997, s. 213) Vi 
var medvetna om att en del frågor kunde uppfattas som ledande, men vi ansåg att dessa 
frågor var nödvändiga då ledande frågor är ett sätt att kontrollera reliabiliteten i 
respondentens svar. Även att ledande frågor kan ge ny och värdefull information (Kvale, 
1997, s. 146) För att säkerställa validiteten av studien är det första steget att noggrant 
undersöka att intervjuguiden som skapades inför intervjuerna uppfyllde sitt ändamål. Det 
gjorde vi genom en pilotintervju där vi kontrollerade om frågorna kunde svara upp till 
syftet med studien.   
 

Resultat och Analys 
 
I det här avsnittet redovisas intervjuerna som har gjorts med sex respondenter som jobbar 
på anstalten. De är i åldrarna 32 – 60 år och tre är kvinnor och tre är män. Kvinnorna har 
arbetat på anstalten mellan 2 – 6 år och männen 7 – 23 år. Resultatet presenteras genom 
en kort sammanfattning av intervjuerna. De är uppdelade efter teman från intervjuguiden 
och även efter kön då syftet med studien är att ha ett könsperspektiv. Därefter följer en 
analys av resultatet utifrån bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 
Sedan avslutas det med en sammanfattning av analysen. 

Arbetsuppgifter och emotioner 

Män 
Männen upplever att säkerheten är det viktigaste i arbetet, men att även bevakning och 
behandling ligger i fokus. För övrigt tycker de att det är lugnt och att det sällan inträffar 
situationer som är allvarliga. Många säger vidare att en intagen pratar om allt det 
vardagliga med dem, men att det även händer att de vill prata om sina barn och sin familj. 
Männen anser dock att det är viktigt att inte engagera sig för mycket i de intagnas liv 
eftersom det kan bli för påfrestande. En man uttrycker att han inte är en sådan person som 
intagna brukar vända sig till när de vill prata. Ingen av männen säger att kvinnor och män 
får olika uppgifter när det är bråk då muskelstyrkan inte har någon betydelse. De 
uttrycker att de har olika roller på sin arbetsplats och en man säger att hans roll inte är att 
ligga på golvet och brottas, hans roll är mer att prata vid bråkiga situationer.  
 

…jag skulle tro att det är min roll per automatik, inget som vi har sagt att du 
har den och den rollen, utan det skulle bara bli så. Det är inte min roll att 
ligga och brottas på golvet, det är det inte, det får någon av de yngre 
grabbarna göra, det sker per automatik… 

  
De manliga kriminalvårdarna uttrycker också att alla har olika uppgifter beroende på hur 
långt de kommit in i yrkesrollen. Respondenterna säger vidare att de går mycket efter 
vem av kriminalvårdarna som har bäst kontakt med de intagna då det uppstår bråk mellan 
några av de intagna. Alla männen svarar olika på frågan om de intagna vänder sig till en 
manlig och kvinnlig kriminalvårdare med olika frågor. På den frågan svarar en man att 
det inte spelar någon roll om du är man eller kvinna eftersom det finns intagna som gråtit 
ut framför honom. En annan säger att han inte är någon som intagna brukar vända sig till 
och den tredje säger att det finns skillnader, att de intagna har lättare att prata känslor 
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med kvinnliga kriminalvårdare. På frågan hur de upplever att de blir bemötta av de 
intagna uttrycker en man att han tycker att han får den respekt han förtjänar av de 
intagna. Den andre säger att han helt klart tycker att de intagna behandlar manliga och 
kvinnliga kriminalvårdare annorlunda. Exempelvis har intagna med utländsk bakgrund 
svårt att ta order från yngre kvinnliga kriminalvårdare.  
 

… vissa utländska män har väldigt svårt att ta order eller vad man ska kalla 
det för, av kvinnor speciellt yngre tjejer typ 25… 

 
Den tredje uppfattar att han inte blir behandlad annorlunda av de intagna för att han är 
man. Alla männen tror att de manliga och kvinnliga kriminalvårdarna hanterar de 
intagnas känslor på olika sätt. Att det även är på det sättet ute i samhället, att män har 
svårare att prata om känslor och att de har svårare att öppna sig när det gäller känslor. Att 
männen gärna pratar runt ämnet istället för att gå rakt på sak. En respondent uttrycker att 
de kvinnliga kriminalvårdarna oftare får moderskänslor för de intagna 
 

… ja absolut, jag tror det är som ute i samhället att vi killar har svårare att 
prata känslor, det är alltså min tro, att vi har svårare att öppna oss när det 
gäller känslor, vi pratar hellre runt, runtomkring, istället för att gå rakt på 
sak. 

Kvinnor  
På frågan hur kvinnorna uppfattar sitt yrke svarade två av tre att de kände sig trygga och 
lugna. De sa även att arbetet karaktäriserades av säkerhet i första hand, men även stöd 
och behandling var en stor del av arbetet. En orolig situation kunde vara då det fanns 
många yngre på anstalten som just hade börjat sin kriminella bana och vill göra sig ett 
namn. Kvinnorna uttrycker att de intagna vill prata om sitt liv och sin barndom. En annan 
uttryckte att hon inte är en person som de intagna pratar med. Alla uttryckte att de intagna 
gärna pratar om vardagliga saker. På frågan om de skiljer sig mellan män och kvinnors 
uppgifter vid någon stökig situation på anstalten, svarar de att de har en insatsstyrka där 
både kvinnor och män deltar. En kvinna säger att alla vårdare har samma uppgift, men att 
det beror på hur de jobbar och vilka som är närvarande i situationen. En man har större 
styrka, men det är inte säkert att han vågar när det väl smäller. En annan kvinna säger att 
det tyvärr blir att det är killarna som hoppar in när det är bråk, men finns det inga killar 
närvarande får man som tjej hoppa in. Dock påpekar hon att anstalten ändå jobbar på att 
motverka detta. Den tredje kvinnan säger att hon tar uppgifter om hon måste, men att hon 
inte har några problem med att kliva åtsidan om en man kommer.  
 

Jag är inte den som går längst fram. Utan jag backar snarare upp och fångar 
upp runtomkring. Tar mer överblick… 
 
i akuta situationer så tar jag man sig ju uppgifterna om man säger. Behöver 
jag gå in så går jag in. Men jag kan lika gärna kliva åt sidan för att det 
kommer en man…jag kan göra allting, men mig gör det heller ingenting om 
en kille gör det om man säger. 
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De kvinnliga kriminalvårdarna tror att de intagna vänder sig till kvinnliga och manliga 
kriminalvårdare med olika frågor. En kvinna uttrycker att om de intagna har frågor 
angående barn och tjejer går de till en kvinnlig kriminalvårdare. En annan säger att de 
kvinnliga kriminalvårdarna får mjuka frågor och de manliga hårda. Är en intagen arg och 
vill prata går han till en man framför en kvinna, men är den intagne glad och vill prata, 
finns det tillfällen då han går till en kvinna.  
 

Vi får de mjuka frågorna, killarna får de hårda. Om man säger så, är det en, 
kommer det in en arg intagen och det sitter jag och en manlig kollega så 
vänder han sig alltid till den manliga. Inte till mig, kommer det in en glad 
intagen då spelar det ingen roll vem han vänder sig till så, men då kan det, 
ja, komma till mig istället. 

   
Det framkommer att man nu försöker jobba på att de intagna ska prata med sina 
kontaktpersoner istället. Vidare säger majoriteten av de kvinnliga kriminalvårdarna att de 
blir bemötta annorlunda av de intagna på grund av att de är kvinnor. En kvinna uttrycker 
att hon uppfattar det som att de intagna blir mer avslappnade i närheten av kvinnliga 
kriminalvårdare. En annan säger att man blir bemött på ett speciellt sätt på grund av kön 
och ålder. En kvinna säger att hon inte tycker att hon blir bemött annorlunda för att hon är 
kvinna. Alla kvinnliga kriminalvårdare tror att män och kvinnor hanterar de intagnas 
känslor på olika sätt, men att det beror mycket på hur man är som person, att det är 
individuellt. 

Analys  
Crawley (2004) skriver att anstaltskulturen talat för att behålla en macho- inställning för 
att göra ett bra jobb. Detta leder i sin tur till att manliga kriminalvårdare är försiktiga med 
att visa känslouttryck som traditionellt är kvinnliga såsom förståelse, empati och 
känslighet. Utifrån detta skulle det kunna tolkas som att macho- inställningen innebär ett 
beteende med manliga egenskaper. Martin (1999) skriver att egenskaper som att kunna 
kommunicera och bygga upp mänskliga relationer ses som kvinnliga. Då en respondent i 
vårt resultat uttrycker att kvinnorna får de mjuka frågorna medan männen får de hårda, 
skulle det kunna tolkas som att de kvinnliga kriminalvårdarna visar känslouttryck såsom 
förståelse, empati och känslighet (Crawley, 2004). Dessa samtal och frågor kan ses som 
ett sätt att kommunicera och bygga upp relationer för de kvinnliga kriminalvårdarna. Det 
skulle kunna tolkas som att det på anstalten är vikigt för de manliga kriminalvårdarna att 
behålla machokulturen. Att de manliga kriminalvårdarna är försiktiga med att visa 
kvinnliga känslouttryck såsom förståelse, empati och känslighet. Detta skulle kunna vara 
en orsak till varför de intagna kommer med de mjuka frågorna till de kvinnliga 
kriminalvårdarna, medan männen får de hårda frågorna. Skillnaderna som framkommer 
här mellan könen kan bero på att de visar olika känslouttryck som är kopplade till könet.   
 
I vårt resultat framkommer det att kriminalvårdarna har samma arbetsuppgifter, men en 
respondent uttrycker att det oftast är de manliga kriminalvårdarna som hoppar in när det 
blir bråk. Lindgren (2005) skriver att män och kvinnor agerar annorlunda oavsett om de 
har samma yrkesroll, de har yrkesrollen, men också könets roll. Lindgren (2005) skriver 
att männen får en beskyddande och ombesörjande roll gentemot kvinnan i ett 
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karaktäristiskt manligt jobb. Kvinnorna förväntas undertrycka aggressivitet och ilska 
(Dahlgren, Starrin, 2004). Utifrån det Lindgren (2005) och Dahlgren, Starrin (2004) 
skriver, kan det antas att de manliga kriminalvårdarna på anstalten får en beskyddande 
roll gentemot de kvinnliga kriminalvårdarna vid situationer som till exempel bråk. 
Kvinnorna kan antas undvika att ta den aggressiva rollen som är typisk manlig då de ska 
undertrycka aggressivitet enligt sin kvinnliga roll. Det skulle kunna ses som att 
kriminalvårdarna går från yrkets roll till könets roll vid situationer som till exempel bråk.   
 
Respondenterna säger att de tror att det skiljer sig åt mellan hur manliga och kvinnliga 
kriminalvårdare hanterar sina känslor i sitt yrke. Det kan bero på att det emotionella 
arbetet ser olika ut för män och kvinnor och de påverkas även olika av det. Hochschild (i 
Dahlgren & Starrin, 2004) säger att känsloarbete inte är lika viktigt för män som det är 
för kvinnor. Vidare är känsloarbete en resurs för kvinnor. Detta skulle kunna förklara det 
som respondenterna uttrycker. Det kan tolkas som att det emotionella arbetet har en 
central roll hos de kvinnliga kriminalvårdarna medan männen inte lägger lika stor vikt 
vid det. Det här skulle kunna ligga till grund för respondenternas antagande att kvinnliga 
och manliga kriminalvårdare hanterar sina känslor olika i yrket. Hochschild (i Dahlgren 
& Starrin, 2004) menar också att det finns olika förväntningar på kvinnor och män och 
vilka känslouttryck ska visa upp. Till exempel ska en man ha en auktoritär och bister 
uppsyn medan kvinnan ska vara rar, trevlig och undertrycka aggressivitet. Utifrån detta 
kan det tolkas som att männen och kvinnorna i våra intervjuer bemöter känslor olika i sitt 
yrke. Att de visar upp en fasad mot de intagna som stämmer överens med det kulturella 
schema som finns för könen. Likheten som finns här är att både männen och kvinnorna 
uppfattar att könen hanterar känslorna olika i sitt yrke. Det skulle kunna tolkas som att de 
manliga och kvinnliga kriminalvårdarna skiljer sig åt i de fasader och känslor de visar 
upp.  
 
Det kan tyckas att kriminalvårdsyrkets karaktär skulle påverkas av hur könsfördelningen 
ser ut inom kriminalvården. Anstalten i vår studie har en könsfördelning på 60 % män 
och 40 % kvinnor (kriminalvården, b, 2008). Detta borde innebära att kriminalvårdsyrket 
på anstalten inte är vare sig karaktäristiskt manligt eller kvinnligt. Lindgren (2005) menar 
att antalet kvinnor och män på en arbetsplats inte påverkar vilken karaktär yrket har. 
Lindgren (2005) menar att yrkets karaktär påverkas av vilka egenskaper som yrket 
förknippas med. Vidare menar Lindgren (2005) att då en kvinna tar ett typiskt manligt 
jobb måste hon anpassa sig efter yrkesrollen och utföra yrket efter ett manligt ideal. 
Lindgren (2005) skriver också att kvinnan i ett typiskt manligt yrke inte hotar man-
ligheten av yrket. Istället stärker hon den eftersom männen på arbetsplatsen då blir 
omvårdande och skyddande gentemot kvinnorna. Det skulle kunna innebära att anstaltens 
någorlunda jämna könsfördelning inte påverkar yrkets karaktär. Det skulle även kunna 
vara att kriminalvårdsyrket förknippas med manliga egenskaper. Då skulle de kvinnliga 
kriminalvårdarna på anstalten få anpassa sig efter den könsroll yrket har. Vidare kan det 
också tolkas som att kvinnorna på anstalten stärker yrkets karaktär. 
 
Crawley (2004) skriver att kriminalvårdare under sin grundläggande utbildning varnas för 
att de inte får bli för vänliga eller avslappnade med de intagna. Det här skulle kunna vara 
ett sätt för kriminalvårdare att hålla distansen och skapa avskildhet. Avskildhet är en 
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strategi som kriminalvårdare använder sig av för att undvika att bli manipulerade av 
intagna (Crawley, 2004). I den här studiens resultat svarade både en manliga och en 
kvinnlig respondent att de inte såg sig själva som en person som de intagna vände sig till 
när de ville prata. Utifrån det som Crawley (2004) skriver skulle det kunna tolkas som att 
dessa två respondenter har valt avskildhet som strategi, att de inte visar sig för 
avslappnade med de intagna och att de vill undvika att bli manipulerade. Detta skulle 
kunna vara en orsak till varför de intagna inte pratar med dessa kriminalvårdare. Vidare 
kan det vara att respondenterna undviker samtal och kontakt med de intagna på grund av 
att de kanske har fått lära sig att hålla distansen under sin utbildning. Då en manlig och 
kvinnlig respondent svara samma sak, framgår det inte att det finns några skillnader 
mellan könen. En förklaring till det kan tänkas vara att personligheten hos 
kriminalvårdarna har stor betydelse vid sådana situationer där intagna vill prata med 
kriminalvårdare. Dock är det svårt att dra några slutsatser då det endast är två 
respondenter som analysen grundar sig på. 
 
En manlig och en kvinnlig respondent svarade ovan att de inte är den typen av personer 
som de intagna vänder sig till med olika frågor. Det som framgår ovan är att dessa 
kriminalvårdare håller distans till de intagna och skapar avskildhet. Detta skulle kunna 
vara ett tecken på ett ytligt emotionellt arbete. Emotionellt arbete ska alltid vara djupt 
vilket innebär att det personliga engagemanget måste finnas där. Det kan annars gå till 
ytligt emotionellt arbete vilket beskrivs som ett misslyckande (Lindgren, Starrin & 
Wettergren, 2008). Det kan tolkas som att dessa två respondenter använder sig av ett 
ytligt emotionellt arbete då de håller en distans och skapar avskildhet. Vidare kan det 
tolkas som att de inte har ett fungerande emotionellt arbete som går ut på att nå ett 
speciellt känslotillstånd hos den intagne. Vidare innebär emotionellt arbete att guida en 
annan persons känslor (Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002). Resultatet kan tolkas som att 
respondenterna inte kan guida de intagnas känslor eftersom de inte får den personliga 
kontakten med de intagna. Utifrån detta kan det tolkas som att dessa respondenter inte 
uppfyller de kriterier som finns för djupt emotionellt arbete. Här finns det ingen skillnad 
mellan könen i det emotionella arbetet då det var en kvinnlig och en manlig respondent 
som svarade samma sak. Även här är det svårt att dra några slutsatser då det endast är två 
respondenter som analysen grundar sig på.   
 
Tracy (2004) skriver att anledningen till att distansera sig till sitt jobb är att det blir för 
tungt att engagera sig i de intagna. En anledning till varför det blir för tungt enligt Tracy 
(2004) är att organisationen ställer en mängd krav på kriminalvårdaren angående den 
anställdes hantering av sitt jobb. Här blir det emotionella arbetet lidande. Det emotionella 
arbetet blir lidande då det går från djupt till ytligt vilket det gör vid för hög 
arbetsbelastning (Lindgren, Wettergren, Starrin, 2008). Detta kan kopplas till det som de 
manliga kriminalvårdarna uttrycker att det är viktigt att inte engagera sig för mycket i de 
intagnas liv. Utifrån detta skulle det kunna tolkas som att de manliga kriminalvårdarna 
har krav på sig från organisationen, vilket resulterar i att arbetet känns tungt. Detta kan i 
sin tur leda till att de inte engagerar sig i de intagna och att det emotionella arbetet då går 
från djupt till ytligt. Det framkom inte tydligt i resultatet att kvinnorna ser vikten av att 
inte engagera sig för mycket i de intagna. Detta resulterar i att ingen jämförelse kan göras 
mellan könen.  
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Kriminalvårdares hantering av de intagnas känslor 

Män 
En av kriminalvårdarens uppgifter är att meddela beslut på skriftliga ”anhållan” om olika 
saker (telefonsamtal, besök, permissioner etc.) från de intagna. Alla män uttrycker att det 
är en känslig situation att meddela avslag och att de försöker ha ett bra förhållningssätt 
gentemot den intagne när de ska meddela. En respondent uttrycker att man tänker till 
innan man meddelar. 
 

…ja avslag är ju en känslig bit för den intagne. Då får man ju försöka tänka 
till innan man meddelar honom. Hur man på ett bra sätt, för många blir ju 
upprörda över alla avslag. Så jag försöker nog tänka till före. 

 
Inne på en anstalt möter kriminalvårdaren en mängd olika känslor. Alla respondenter 
säger att de möter frustration, ilska och sorg vid avslag. Dock har ingen av dem mött 
aggressioner fysiskt utan endast verbalt. Det framkommer också att kriminalvårdarna 
låter de intagna ifrågasätta beslut och att de ser sig själva som budbärare då det är chefen 
och kriminalvårdsinspektörerna som tar besluten. Det finns förståelse bland de manliga 
kriminalvårdarna att intagna kan bli arga och de ser ilskan som en känsla som är riktad 
mot organisationen och beslutet, inte kriminalvårdaren som person. Oftast slutar det bra 
då de intagna oftast ber om ursäkt om de har riktat ilskan mot fel person. Männen berättar 
också att de intagna ibland kommer och vill prata om något som känns svårt för honom. 
Alla respondenterna säger att det är viktigt att inte ta åt sig de intagnas problem. En 
respondent uttrycker att man då skulle ”säcka ihop”. 
 

…man måste försöka vara professionell, om man ska ta sig an allas problem 
här inne så skulle man säcka ihop, det orkar man inte, det finns det ingen 
människa som kan, det är väldigt viktigt att man hela tiden påminner sig själv 
om att det är klienten som äger problemet, det är inte jag, för börjar jag gå in 
i problem så kommer jag att säcka ihop, det orkar man inte.  

   
Respondenterna säger vidare att det är viktigt att vara professionell när det gäller att 
bemöta de intagnas problem. Att det är viktigt att inte bli för privat och visa för mycket 
känslor för de intagna. Antingen slussas de intagna vidare till någon som är mer 
professionell när det gäller problemlösning eller att man som kriminalvårdare bara låter 
problemen rinna av. Grunden till hur de intagna anförtror sig till kriminalvårdarna beror 
mycket på vem man är som person och vilken roll man har på anstalten. De tror inte män 
och kvinnor hanterar känslor på samma sätt dock. En av männen uttrycker att det är 
viktigt att som kriminalvårdare ”inte bli medberoende”. Han tror även att det är speciellt 
svårt om man är ung och kvinna eftersom man då blir mer anförtrodd med problem. 
 

…att inte försöka gå in och bli medberoende för det är ju mycket elände och 
ledsamheter…det är väldigt lätt att man går in i det här och då går man in i 
något som kallas medberoende och då är man farligt ute…det är väldigt lätt 
och speciellt om man kommer in som ung och särskilt om man är tjej för de 
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blir ofta mer anförtrodda med problem. Man vill vara snäll och hjälpa till 
men det kan leda till att man går in i väggen. 

Kvinnor 
De kvinnliga kriminalvårdarna säger att när de lämnar avslag och besked, upplever även 
de ilska många gånger, men att ilskan inte är riktad mot dem som personer, utan mot 
anstalten. Alla säger att de försöker ta de intagna avsides när de ska meddela. Om det är 
svåra besked att lämna är man flera vårdare. Den intagne kan också bli inkallad till 
säkerhetsrummen eller vakthavande när ett besked ska lämnas. De säger att det är viktigt 
att vara lugn och visa förståelse gentemot de intagna. En kvinna uttrycker att hon 
försöker sätta sig in i den intagnes ställe. 
 

…vet du, jag är så här att jag försöker alltid sätta mig in i deras ställe. Tänka 
på hur jag skulle ta det här eller hur jag skulle reagera.   

 
Alla kvinnor uttrycker att de möter många olika känslor på anstalten, men att vardags-
känslan är glädje, skratt och skoj. Det finns dock också mycket ilska och uppgivenhet. 
Kvinnorna tro inte att män och kvinnor hanterar känslor på samma sätt. På frågan om hur 
de hanterar situationen då en intagen berättar något som är jobbigt, svarar en kvinna att 
hon tror att hur man är som person har betydelse beroende på om en intagen vill prata om 
sina problem. 
 

…jag tror inte att jag är den personen som man berättar sånt för, jag är nog 
mer en sån som de kommer och skämtar med, men jag tror det i alla fall, jag 
är inte den personen som de vänder sig till med jobbiga saker…  

 
De kvinnliga kriminalvårdarna säger vidare att de sällan hamnar i dessa situationer men 
när de väl befinner sig i sådana situationer, känner de att de kan visa sina känslor till viss 
del för den intagne. Kvinnorna säger även att om de blir utsatta för ilska från någon 
intagen, ser de sig själva som personer som bara framför till exempel ett meddelande, de 
ser sig själva som budbärare och att det inte är de som tar besluten. 
 

Det är budbäraren som får ta det…då försöker man faktiskt få de att förstå 
att det är, att det är så här det är, och att det är inte jag som tagit besluten 
men att, det är ju, jag står ju bakom det ändå eftersom jag valt att jobba där 
jag gör…  

Analys  
I Nylanders (2006) rapport uttryckte flera intervjuade att män och kvinnor hanterar de 
intagnas känslor på olika sätt. Även de manliga och de kvinnliga respondenterna i vårt 
resultat uttrycker att de uppfattar det som att kvinnor och män hanterar de intagnas 
känslor på olika sätt. Det skulle kunna bero på att det är som Hochschild (i Dahlgren & 
Starrin, 2004) skriver att känsloarbete påverkar män och kvinnor på olika sätt och att de 
har olika betydelse för män och kvinnor. Känsloarbete och känslor är en viktig resurs för 
kvinnor och denna resurs har en stor betydelse för kvinnans liv. För männen är det inte en 
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lika stor resurs och ses inte som en lika viktig del att hantera. Det som framgår här är att 
det emotionella arbetet har olika betydelse för männen och kvinnorna. 
 
I känsloarbete finns det ofta informella och formella regler och förväntningar på den 
anställde angående uppförandet i yrkesrollen (Lindgren, 2008). Som kriminalvårdare 
finns det dokument som säger vilka skyldigheter en anställd har. Ett dokument är KVAF 
där det bland annat står skrivet att en anställd ska uppträda hänsynsfullt, hövligt och 
undvika beteenden som kan uppfattas ovänligt (Kriminalvården, c, 2007). Både de 
manliga och de kvinnliga kriminalvårdarna i vår studie uttrycker att de försöker ha ett bra 
förhållningssätt gentemot de intagna. Speciellt vid situationer där de ska meddela avslag 
på grund av att det är en känslig situation. En kvinna säger att hon försöker sätta sig in i 
den intagnes ställe för att kunna bemöta personen på rätt sätt. Det kan tolkas som att 
respondenterna i vår studie försöker uppfylla de riktlinjer KVAF har. Detta genom att 
anpassa sitt bemötande i det emotionella arbetet gentemot de intagna efter vad som står 
skrivet i KVAF. I vår studie finns det inga skillnader mellan könen när det gäller att ha ett 
bra förhållningssätt. Det kan tänkas bero på att KVAF har en stor betydelse för både 
manliga och kvinnliga kriminalvårdare i deras yrkesroll. 
 
Vid avslag upplever både de manliga och de kvinnliga kriminalvårdarna i vår studie ilska 
från de intagna. Detta är verbalt och inte fysiskt. Det finns förståelse hos respondenterna 
för de intagnas reaktioner. Kriminalvårdarna ser ilskan som en känsla riktad mot både 
organisationen och avslaget i sig och inte mot kriminalvårdarna som person. Både de 
manliga och kvinnliga kriminalvårdarna i vår studie ser sig själva som budbärare i sådana 
ansträngda situationer. Nylander (2006) skriver att ilskan från de intagna är svår att 
hantera för kriminalvårdarna. Crawley (2004) skriver att ett sätt att klara av ansträngt 
arbete är att stänga av för att skydda sig själv. Detta kan tolkas som att respondenterna i 
vår studie har utvecklat vad Crawley (2004) beskriver som en professionell distans till 
arbetet. Att se sig själv som budbärare kan vara ett sätt att distansera sig till den ilska de 
möter och därmed inte ta ilskan personligt. Det kan tolkas som att kriminalvårdarna i 
denna studie stänger av sina känslor för att orka med sitt arbete. Vidare finns det ingen 
skillnad mellan könen utan både de manliga och de kvinnliga kriminalvårdarna 
distanserar sig i arbetet med de intagna. 
   
I den här studiens resultat framkommer det att intagna söker sig till respondenterna för att 
berätta något som är känslomässigt jobbigt för dem. De manliga respondenterna svarar att 
i sådana situationer är det viktigt att inte ta åt sig de intagnas problem för att det då blir 
lätt att ”säcka ihop”.  De uttrycker vidare att det är viktigt att vara professionell och att 
inte bli ”medberoende”. Crawley (2004) skriver att kriminalvårdare distanserar sig för att 
klara av känsligt och ansträngt arbete (Crawley, 2004). Utifrån respondenternas svar kan 
det tolkas som att de distanserar sig från de intagna. Orsaken skulle kunna vara att de 
försöker undvika att säcka ihop och minska risken att bli medberoende då de har ett 
ansträngande arbete. Detta kan tolkas som att distansera sig är en strategi de använder sig 
av då de vill skydda sig själva. Kvinnorna svarar att de hamnar sällan i sådana situationer 
där den intagne berättar något som är känslomässigt jobbigt. De menar att de inte är 
sådana personer som de intagna vänder sig till. En manlig kriminalvårdare berättar att 
yngre kvinnor är mer utsatta för de intagnas påhopp. Även att de intagna anförtror sig till 
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de yngre kvinnorna i högre grad. Utifrån detta kan det antas att kvinnorna har valt att 
distansera sig gentemot de intagna då de vid yngre ålder har varit mer anförtrodda av de 
intagna. Detta kan vara orsaken till varför de idag väljer att distansera sig för att klara av 
känsligt och ansträngt arbete som Crawley (2004) nämner. Skillnaderna som fram-
kommer mellan könen är att männen distanserar sig i situationen som kan uppstå medan 
kvinnorna har lärt sig att distanserat sig från situationer vid yngre ålder. 
  
Det framgår i resultatet att de kvinnliga kriminalvårdarna känner att de kan visa sina 
känslor till viss del framför den intagne när han berättar något jobbigt. De manliga 
respondenterna anser att de inte ska bli för privat med de intagna och visa för mycket 
känslor i sådana situationer. Nylander (2006) skriver att män och kvinnor bemöter de 
intagnas känslor på olika sätt. Vidare skriver Lindgren (2005) att vid interaktion går 
personer från sin yrkesroll till de kulturella scheman som finns för deras könsroll 
(Lindgren, 2005). Det skulle kunna tolkas som att kvinnorna går till sin könsroll där de 
har egenskaper som att visa förståelse, empati och känslighet. Vidare kan det tolkas som 
att männen återgår till det kulturella schemat som finns för det manliga könet. Män ska 
framstå som starka och det kan tolkas som att de inte ska visa sig svaga eller visa vad de 
känner. Detta kan vara orsaken till varför männen inte anser att de kan visa för mycket av 
sina känslor i sådana situationer. Här går det att se en skillnad mellan hur männen och 
kvinnorna bemöter de intagnas känslor. Skillnaden skulle kunna bero på de kulturella 
scheman som finns för könen (Lindgren, 2005). 

Kriminalvårdares hantering av sina egna känslor 

Män 
De tre manliga respondenterna säger att det har funnits situationer där de har känt på ett 
sätt, men att de har visat andra känslor. Det har varit en situation där den intagne brusar 
upp och blir otrevlig och kriminalvårdarna har då känt att de skulle vilja svara med  
samma mynt. Vid sådana situationer har de varit tvungna att lugna ner sig och gå därifrån 
för att hämta andrum. En respondent uttrycker det så här: 
 

…man får ju stanna upp många gånger och kanske gå därifrån en stund och 
andas in andas ut, sen får man ta tag i det igen. För ibland är det inte rätt 
tillfälle att brusa upp, man får tänka till lite.  

 
Alla berättar även att de kan ta stöd av resterande personal och att de kan ventilera 
känslor som dyker upp i deras arbete med de andra i personalen. En man säger så här: 
 

…så är det ju, kombinerat kafferum och arbetsrum kan man väl säga. Det är 
en fristad och där kan man ju säga vad man vill och det betyder mycket och 
är viktigt, men man får aldrig släppa ute på avdelningen… 

 
De flesta uttrycker att de inte kan prata med alla, men att det alltid finns någon att prata 
med. En av kriminalvårdarna säger att det inte är någon idé att själv brusa upp eftersom 
det gör det hela värre. Att bete sig som den intagne skulle vara ett misslyckande, det är 
vikigt att vara korrekt i sitt uppförande säger en annan man. På frågan om det finns 
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känslor de känner, men inte pratar om eller visar, svarade männen att man väljer vem 
man pratar med av personalen. ”Alla älskar inte alla” uttrycker en respondent. Alla män 
upplever att de hanterar sina känslor på ett annat sätt nu än vad de gjorde när de var 
nyanställd. Männen uttrycker att de har växt in i rollen och att de har mognat. De tror att 
orsaken är att de blivit äldre och att de har varit med om en del saker på jobbet. 
 

Jag var inte så medveten som jag är idag. Jag var lite, vad ska man säga, 
naiv, trodde jag skulle komma in här och hjälpa varje kille va, för det var ju 
därför jag ville börja. 

 
Alla män uttrycker att de använder humor i arbetet, både med de intagna och med 
arbetskamrater. Humorn används då de vill avdramatisera situationer som till exempel 
vid urinprov. De påpekar att det är viktigt att man känner av vem man kan skämta med 
och när man kan skämta. En respondent säger att man inte får gå över gränsen och bli 
kompis med den intagne, utan man måste behålla sin auktoritet och kunna bli tagen på 
allvar. Alla män säger att de tänker på KVAF i sitt dagliga arbete.  
 

Ja det tänker jag på hela tiden det ligger i bakhuvudet, absolut… 
 
De uttrycker att det är vikigt att visa respekt och vara professionell i sitt bemötande. En 
man uttrycker att mycket av respekten ligger i kroppsspråket hur man bemöter en intagen.  

Kvinnor  
Alla kvinnor uttrycker att de befunnit sig i situationer där de har känt på ett sätt, men 
visat andra känslor. En kvinna uttrycker sig så här: 
 

…vissa gånger har man rätt att visa att man blir arg, men har man en dålig 
dag och blir arg, för det får man inte visa.  

 
Alla kvinnor säger att det finns känslor som de inte pratar om eller visar. Då handlar det 
om att man inte tycker om att jobba med en del av personalen eller att man har det jobbig 
hemma. En annan orsak kan vara att man känner för mycket och att det gör att man har 
svårt att släppa det när man åker hem. Alla menar dock att det alltid finns någon i 
personalgruppen att ta stöd av och ventilera känslor som dykt upp under arbetet med de 
intagna. Kvinnorna säger också att de hanterar sina känslor på ett annat sätt nu än vad de 
gjorde som nyanställd. De tycker inte de går igång lika lätt på spydigheter nu som de 
gjorde i början.  
 

I början var jag ju blödigare givetvis. Första gången man stöter på, du 
kanske stött på samma sak 10, 15, 20 gånger, ja blir inte kall, jag kan ta det 
smidigare… …på grund av erfarenhet. 

 
Majoriteten säger att de nu kan lämna kvar jobbet när de åker hem. Det finns dock en 
kvinna som säger att hon fortfarande tar med sig jobbet hem lika mycket nu som hon 
gjorde i början. Även kvinnorna uttrycker att de använder humor i sitt arbete och att även 
de måste tänka på vem man kan skämta med eller inte. De säger också att humorn 
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används för att avdramatisera situationer och att det fungerar som en ventil för personalen 
när de vill lätta upp stämningen. Vidare framkommer det att kvinnorna ser det som att så 
fort man har sagt någonting då upplevs det som mindre. Alla kvinnor uttrycker att de 
tänker på KVAF i sitt dagliga arbete. En kvinna säger att det är vikigt att hålla sig till 
KVAF då många av deras arbetsuppgifter kan uppfattas som kränkande av de intagna.  
 

Det (KVAF, författarens anmärkning) tänker jag väldigt mycket på. Bara för 
att, jag vet ju att många av de intagna uppfattar mycket som kränkande de vi 
gör. Och därför så, men vi ska ju göra det i alla fall och jag försöker då alltid 
göra korrekt för att kunna ha den kommunikationen med den intagne. 

Analys  
De manliga respondenterna i vårt resultat poängterar vikten av att ha en professionell 
hållning gentemot de intagna. Vidare säger männen att det är viktigt att undvika att bli för 
nära vän med de intagna. Crawley (2004) skriver att ett sätt att klara av känsligt och 
ansträngt arbete är att stänga av. Vidare menar hon att det är vanligt att den anställde då 
utvecklar en professionell distans. Kriminalvårdare får även under sin utbildning lära sig 
att de inte får bli vän med de intagna. Det kan tolkas som att de manliga respondenterna i 
vårt resultat har utvecklat en professionell hållning gentemot de intagna. Det skulle kunna 
bero på att deras arbete är ansträngande. Det framgår inte i den här studiens resultat att 
kriminalvårdarna under utbildningen får lära sig att undvika att bli vän med de intagna. 
Dock framgår det i KVAF (2007) att det inte är acceptabelt om en anställd har en relation 
som inte är förenlig med anställningen (Kriminalvården, c, 2007). Då kriminalvårdarna 
säger att de har KVAF i bakhuvudet kan det antas att denna föreskrift styr deras 
bemötande i interaktionen med de intagna. I vårt resultat saknas uppgiften från de 
kvinnliga respondenterna om de anser att en professionell hållning är viktig. Det skulle 
kunna finnas flera förklaringar till detta. Dock kan en förklaring vara att män och kvinnor 
har olika förväntningar på sig. Hochschild (i Dahlgren & Starrin, 2004) menar att det 
finns olika förväntningar på de olika könen i deras emotionella arbete. Kvinnan förväntas 
undertrycka ilska och aggressivitet och istället vara rara och trevliga. Männen har 
förväntningar på sig att undertrycka och behärska rädsla och sårbarhet. Männen tilldelas 
även uppgifter av mer bister och auktoritär art.  Detta skulle kunna innebära att männen 
har lättare att hålla distansen och en professionell hållning då de förväntas undertrycka 
rädsla och sårbarhet. Tvärtom kan kvinnorna ha det svårt att hålla en professionell distans 
då de förväntas vara rara och trevliga. 
 
Lindgren, Starrin & Wettergren (2008) skriver att emotionell dissonans är när en person 
upplever ilska, skam och skuld, men samtidigt behöver visa empati och lugn (Lindgren, 
Starrin & Wettergren, 2008). Vidare skriver Ashkanasy, Härtel & Zerbe (2002) att ett 
exempel är när kriminalvårdare uttrycker sina känslor enligt arbetsplatsens regler, men att 
det inte stämmer överens med vad kriminalvårdaren själv känner. I vårt resultat fram-
kommer det att alla respondenter upplever att de måste vara lugna i situationer där de 
hellre vill bemöta de intagna med samma mynt. Detta kan tolkas som att de upplever 
emotionell dissonans i sitt arbete. Deras kontroll av de egna känslorna kan förklaras med 
att de har KVAF i bakhuvudet som de uttrycker det under intervjuerna. I KVAF (2007) 
står det skrivet hur en kriminalvårdare ska bemöta de intagna, vilket betyder att 
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kriminalvårdens regler styr respondenternas agerande (Kriminalvården, c, 2007). Detta 
får även stöd av Lindgren, Starrin & Wettergren (2008) som menar att känsloarbete styrs 
och kontrolleras av arbetsgivaren. Vidare skriver Strazdin (Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 
2002) att emotionell dissonans kan leda till känslomässig utmattning. Det framgår inte ur 
den här studiens resultat att de intervjuade lider av känslomässig utmattning. Det kan 
dock tolkas som att respondenterna i vårt resultat upplever emotionell dissonans vilket 
kan leda till känslomässig utmattning. Vidare kan det antas att KVAF kan vara en av 
anledningarna till att respondenterna upplever emotionell dissonans. Här framkommer det 
att det inte finns någon skillnad mellan könen. 
 
I vårt resultat framkommer det att både de manliga och kvinnliga kriminalvårdarna 
använder humor i arbetet. Resultatet visar vidare på att humorn har en funktion för 
respondenterna vilket är att avdramatisera situationer och lätta upp stämningen. Detta 
stämmer överens med det Crawley (2004) skriver att det är vanligt att använda humor 
inom kriminalvården för att underlätta känsliga situationer i arbetet. Vidare skriver 
Crawley (2004) att humor ställer saker i sitt perspektiv. Den återställer den sociala 
verkligenheten samt att den används för att neutralisera situationer. Vidare skriver 
Crawley (2004) att emotionella erfarenheter tas upp av personer genom skratt och skämt i 
gruppen då dessa är svåra att uttrycka verbalt (Crawley, 2004). Utifrån detta kan det antas 
att humorn är en viktig del i respondenternas arbete för att klara av det emotionella 
arbetet. Detta eftersom humorn kan tolkas ha den funktionen att den avdramatiserar och 
underlättar känsliga situationer. Vidare kan det även tolkas som att humorn fungerar som 
en ventil för respondenterna. Det finns inte någon skillnad mellan könen i användandet av 
humor i arbetet. Crawley (2004) menar att humorn hjälper den anställde att hålla distans, 
men också att det är ett sätt för den anställde att undvika att visa fel känslor och bryta mot 
arbetsplatsen normer. Detta innebär att humorn för respondenterna kan fungera som ett 
sätt att hålla distans och därmed minska risken för känslomässig påverkan. Vidare kan det 
också betyda att det är ett sätt att undvika att bryta mot anstaltens normer. Dessa kan vara 
de informella och formella reglerna som exempelvis KVAF. Eftersom alla respondenter 
använder humor i arbetet framkommer inga skillnader mellan könen. 
 
Både de manliga och de kvinnliga kriminalvårdarna i vårt resultat uttrycker att de 
hanterar sina känslor på ett annat sätt nu än vad de gjorde som nyanställda. De säger 
vidare att de har mognat och att de inte går igång lika lätt på spydigheter. Hochschild 
(2003) skriver att personer som har blivit äldre och som har fått mer erfarenhet har oftast 
lärt sig att särskilja på yrkesrollen och den privata rollen i yrken där känsloarbete 
används. Det är svårt att definiera vad Hochschild (2003) menar med begreppet äldre. 
Det som går att säga är att respondenterna i den här studien har blivit äldre under den 
tiden de har arbetat på anstalten. Utifrån det kan det tolkas som att de har fått mer 
erfarenhet som kriminalvårdare. Det skulle kunna tolkas som att respondenterna har lärt 
sig att skilja på yrkesrollen och den privata rollen då de inte längre går igång lika lätt på 
spydigheter. Här tycks könet inte ha någon betydelse utan åldern och erfarenheten har en 
större betydelse.  
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Sammanfattning av analys 

Arbetsuppgifter och emotioner 
I vårt resultat berättar respondenterna att de tror att män och kvinnor bemöter känslor 
olika i sitt yrke. Det skulle kunna bero på att kvinnorna och männen har olika 
förväntningar på sig då det finns kulturella scheman för män och kvinnor. Att de försöker 
leva upp till den stereotypa bilden som finns kopplat till de olika könen. Vidare 
framkommer det att de kvinnliga kriminalvårdarna får de mjuka frågorna från de intagna 
och männen får de hårda. Detta kan bero på att männen är försiktiga med att visa 
kvinnliga egenskaper såsom empati, förståelse och känslighet. Det framkommer att 
kriminalvårdarna har samma arbetsuppgifter. Dock är det oftast de manliga 
kriminalvårdarna som hoppar in när det uppstår bråk på en avdelning. Detta kan antas 
bero på att männen blir beskyddande gentemot kvinnorna. Det kan förklaras med att 
kriminalvårdarna går från yrkets roll till könets roll. Två respondenter uttrycker att de inte 
är personer som de intagna vänder sig till när de vill prata. Detta kan bero på att de 
kanske under sin utbildning får lära sig att de ska hålla distans till de intagna. Det kan 
också bero på att de inte vill riskera att bli manipulerad av de intagna. Att hålla distansen 
kan också leda till att det emotionella arbetet blir lidande. Att distansera sig kan vara en 
lösning då organisationen ställer för höga krav på den anställde och arbetet blir för tung.  

Kriminalvårdares hantering av de intagnas känslor 
Respondenterna i vårt resultat anpassar sitt bemötande i det emotionella arbetet efter 
KVAFs förordningar. Respondenterna bemöter de intagnas känslor på olika sätt. Detta 
kan bero på att det emotionella arbetet har olika betydelser för män och kvinnor, vilket 
även tidigare forskning stödjer. När respondenterna möter ilska från de intagna kan de se 
sig själva som budbärare. Detta kan ses som att de distanserar sig och försöker vara 
professionella i sin yrkesroll. Det finns skillnader mellan de manliga och kvinnliga 
respondenterna angående hur de agerar när intagna berättar något som är känslomässigt 
jobbigt. Männen distanserar sig för att inte bli medberoende. Kvinnorna hamnar sällan i 
sådana situationer. Detta kan bero på att de tidigare har lärt sig att distanserat sig för att 
undvika sådana situationer. Kvinnorna uttrycker att de kan visa sina känslor till viss del 
inför en intagen medan männen distanserar sig. Detta kan bero på att vid interaktion 
återgår personer från sin yrkesroll till de kulturella scheman som finns för deras könsroll. 
En kvinnlig roll är att visa förståelse, empati och känslighet. Kvinnorna kan även 
använda dessa egenskaper för att förebygga konfliktfyllda situationer. 

Kriminalvårdares hantering av sina egna känslor 
Resultatet av analysen visar på att humor är en strategi som respondenterna använder sig 
av för att ställa saker i sitt perspektiv och neutralisera situationer. Emotionella 
erfarenheter tas upp i grupp med hjälp av humor för att underlätta situationer. Vidare har 
humorn en viktig funktion i det emotionella arbetet då den kan användas för att undvika 
att bryta mot anstaltens normer, de informella och formella reglerna. Humorn kan även 
hjälpa till att skapa distans till arbetet för kriminalvårdaren. Respondenterna upplever 
emotionell dissonans då reglerna i KVAF styr kriminalvårdarnas agerande. Reglerna 
påverka respondenterna till att visa andra känslor än vad de känner egentligen. De 
manliga respondenterna distanserar sig gentemot de intagna. Detta kan bero på att de 
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kanske har fått lära sig det under sin grundutbildning och att de vill ha en professionell 
hållning gentemot de intagna. Det framgår inte att de kvinnliga respondenterna ser vikten 
av att ha en professionell hållning. Detta kan bero på att förväntningarna angående hur 
männen och kvinnorna ska bete sig skiljer sig åt. Kvinnorna förväntas vara trevliga och 
rara. Respondenterna uttrycker att de hanterar sina känslor annorlunda nu jämfört med 
när de var nyanställda. Detta kan bero på att de har mognat och fått mer erfarenhet. 
 
Slutdiskussion 
 
Här följer en summering av vad som har framkommit i denna studie angående syfte och 
frågeställningar. I diskussionen kring frågeställningarna framkommer det om det finns 
skillnader i känsloarbetet ur ett könsperspektiv och vilka dessa i så fall är. Vidare kopplas 
tidigare forskning ihop med vårat resultat av analysen och därefter förs en diskussion 
kring hur KVAF, professionell hållning och distansering påverkar känsloarbetet. 
 
Syftet med denna studie har varit att ge en beskrivning av hur manliga och kvinnliga 
kriminalvårdare på en anstalt hanterar känslor i sin yrkesroll. I resultatet och analysen 
finns det ett tydligt könsperspektiv för att visa på skillnader, men även likheter i 
hanteringen av känslor i yrkesrollen. Skillnaderna som framkommer har visat sig kunna 
bero till stor del på de kulturella scheman som finns för de olika könen. De likheter som 
finns mellan männen och kvinnorna kan tänkas bero på den problematik och påfrestning 
som känsloarbetet innebär för en kriminalvårdare oavsett kön. Vidare går det att se att 
KVAF påverkar kriminalvårdarna i deras emotionella arbete. 
  
De manliga och kvinnliga kriminalvårdarna hanterar de intagnas känslor på olika sätt. 
När de intagna visar ilska kan kriminalvårdarna uppleva emotionell dissonans. Det 
betyder att de inte får visa de känslor de känner i stunden. Detta eftersom de ska följa 
KVAF som styr vilka känslor de ska visa för de intagna. De manliga och kvinnliga 
kriminalvårdarna påverkas av KVAF lika mycket. De intagna visar olika känslor såsom 
sorg, irritation och aggressivitet. Detta kan kriminalvårdarna hantera genom att distansera 
sig från dessa känslor. Detta kan bland annat ske genom att männen och kvinnorna ser sig 
själva som budbärare. De ser det som att den intagne förmedlar känslor mot 
organisationen och straffet i sig istället för mot kriminalvårdaren som person. 
Distansering är något som används av kriminalvårdarna både i hanteringen av de intagnas 
känslor och deras egna känslor. Männen distanserar sig i situationen där de intagna 
uttrycker känslor för att underlätta det emotionella arbetet. Enligt analysen kan det antas 
att kvinnor inte kan distansera sig från liknande situationer som är känslomässigt 
påfrestande. Detta eftersom de enligt det könskulturella schemat måste behaga och höja 
de andras välbefinnande. På grund av detta har kvinnorna lärt sig att distansera sig tidigt 
vilket gör att de sällan hamnar i samma situationer som männen gör. De manliga och 
kvinnliga kriminalvårdarna hanterar sina känslor i arbetet på olika sätt. Ett sätt för både 
de kvinnliga och manliga kriminalvårdarna är att använda sig av humor. Humorn har den 
funktionen för kriminalvårdarna att den hjälper dem att ventilera känslor och att lätta upp 
stämningen vid situationer som de upplever som ansträngda. Vidare fungerar humorn på 
det sättet att den skapar distans till arbetet. Den hjälper även kriminalvårdaren att undvika 
att bryta mot anstaltens normer, de informella och formella regler som finns. Det 
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framkommer inte att det skulle vara någon skillnad mellan könen när det gäller att 
använda sig av humor i arbetet.  
 
Det framkommer i vår studie att det emotionella arbetet ser olika ut för män och kvinnor 
och detta får stöd av tidigare forskning som har gjorts av Nylander (2006), Crawley 
(2004) och Tracy (2004). Vi visar på att denna skillnad kan bero på att det finns 
förväntningar på vilka känslouttryck som män och kvinnor ska visa. Detta får stöd av 
Hochschilds (2003) forskning, men även av det som Lindgren (2005) skriver att det finns 
könskulturella scheman för könen (Lindgren, 2005:93). Synen på vad som är manligt 
respektive kvinnligt förändras med tiden. Förhoppningen är att jämställdheten mellan 
könen kommer öka och att det i sin tur leder till att män och kvinnor har samma värde 
trots de olikheter som finns mellan könen.  
 
Vid intervjuerna med våra respondenter hade vi en fråga som inte lyftes fram i arbete och 
det var angående om kriminalvårdarna hade handledning i sitt arbete. Denna fråga är 
något vi nu vill diskutera då den är av stor vikt enligt Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & 
Zerbe, 2002, s. 276f ). Vid intervjuerna svarade respondenterna väldigt olika angående 
frågan om de har handledning och hur ofta det förekommer. Vissa av respondenterna 
hade inte haft någon handledning på flera år, en del svarade ofta och en person visste inte 
vad handledning betydde. Slutsatsen som går att dra av resultatet är att handledning inte 
är en naturlig del i deras arbete och att det inte är något som alla har. Eftersom 
emotionellt arbete är påfrestande och kan ses som en viktig del i yrkesuppgiften, kan 
handledning vara av stor vikt. Vid handledning kan personal få vägledning och avlastning 
på ett professionellt sätt. Vidare får inte det emotionella arbetet gå från djupt till ytligt 
eftersom ytligt emotionellt arbete är ett misslyckande (Lindgren, Starrin & Wettergren, 
2008). Dock framkommer det i analysen av resultatet att distansering är vanligt hos 
kriminalvårdare för att klara av det emotionella arbetet. Detta kan leda till att arbetet går 
från djupt till ytligt. Vikten av handledning för att det emotionella arbetet ska kunna hålla 
en hög nivå är stor. Detta för att ett bra emotionellt arbete kan antas hjälpa de intagna och 
kriminalvårdarna. Det finns skillnader mellan könen i vårt resultat när det gäller 
emotionellt arbetet inom kriminalvården. Könen påverkas även olika av det emotionella 
arbetet. Detta medför att anställda kan tänkas behöva individanpassat stöd och avlastning 
för att klara av det emotionella arbetet. Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, s. 
276f ) påpekar vikten av handledning i det emotionella arbetet. Utifrån det kan det antas 
att handledning är en viktig del inom kriminalvården eftersom yrket ställer höga krav på 
de anställda enligt Crawley (2004).  
 
Vår analys av resultatet visar på att respondenterna kan uppleva emotionell dissonans och 
en anledning till detta kan vara KVAF. Att kriminalvården har föreskrifter angående 
emotionellt arbete är inte något som är unikt för kriminalvården. Hochschild (2003) 
skriver att alla former av emotionellt arbete har informella eller formella regler angående 
vilka känslor den anställde får visa. Enligt Strazdin (i Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, 
s. 276f ) kan emotionell dissonans få allvarliga konsekvenser såsom känslomässig 
utmattning, men hon menar också att allt emotionellt arbete innehåller emotionell 
dissonans. Detta medför att KVAF delvis vidmakthåller problemet angående emotionell 
dissonans, men att de även är en viktig del av det emotionella arbetet. Slutsatsen vi kan 
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dra av detta är att det inte är konstigt att kriminalvårdarna upplever emotionell dissonans, 
men att handledning är av vikt som tidigare nämndes för att undvika känslomässig 
utmattning.  
 
I denna studie framkommer det att våra manliga respondenter lägger vikt vid att 
distansera sig och att ha en professionell hållning gentemot de intagna. Nylander (2006) 
skriver att detta är vanligt förekommande inom kriminalvården. Vad vi har diskuterat är 
att det kan tolkas som att det emotionella arbetet blir lidande då det går från djupt till 
ytligt. Detta sker när kriminalvårdaren distanserar sig och på så vis inte blir riktigt 
engagerad i den intagne. Vidare skriver Crawley att kriminalvårdarna får lära sig att de 
inte ska komma för nära de intagna och att de inte ska engagera sig för mycket. Frågan vi 
ställer oss är om våra respondenter har fått ta del av liknande information under deras 
grundutbildning? Vidare ställer vi oss frågan om den informationen talar mot de grunder 
som känsloarbete står för, vilket är att den anställde ska bete sig på ett sätt för att nå ett 
särskilt känslotillstånd hos den intagne och guida klientens känslor till det bättre 
(Ashkanasy, Härtel & Zerbe, 2002, s. 276f )? Är det möjligt att guida en persons känslor 
samtidigt som den anställde distanserar sig? Vidare ställer vi oss frågan om inte allt 
känsloarbete har inslag av distansering, och hur det då blir möjligt att undvika ytligt 
emotionellt arbete?  

Förslag till vidare forskning 
Denna studie har endast berört en liten del av ämnet känsloarbete inom kriminalvården. 
Ämnet känsloarbete är otroligt stort och komplext och det behövs mer forskning kring 
ämnet då det är en viktig del i det sociala arbetet. Problematiken behöver uppmärk-
sammas för att finna lösningar, men även för att det emotionella arbetet skall få den 
uppmärksamhet den förtjänar och därmed de människor som arbetar med det. Det 
emotionella arbetet inom kriminalvården innehåller dessutom en större komplexitet som 
vi har försökt visa i denna studie jämfört med andra yrken som innehåller känsloarbete. 
Detta på grund av de människor kriminalvårdarna jobbar med och den situation som 
arbetet sker inom. Situationen är speciell eftersom klienten är en intagen som har begått 
ett brott och arbetet sker på låsta avdelningar. Denna studie gjordes på en anstalt i 
mellersta delen av Sverige som har säkerhetsklass E. Under arbetets gång har tankar 
väckts kring att det skulle vara av intresse att göra en studie på anstalter med högre 
säkerhetsklass. Detta för att se om det finns några skillnader eller likheter i det 
emotionella arbetet för kriminalvårdarna. Vidare finns det tankar kring att det kan vara att 
kriminalvårdare utsätts för tyngre känslomässig belastning om de arbetar med människor 
som begått grövre brott och som har fått längre strafftider. Vidare kan det också antas att 
påfrestningarna blir högre ju mer begränsade möjligheter de intagna har. 
 
Som tidigare nämndes har också frågan väckts om vilken påverkan handledning har i det 
emotionella arbetet. Som förslag till vidare forskning kan det vara av intresse att 
undersöka hur kriminalvårdarna uppfattar det emotionella arbetet i förhållande till den 
handledning de erbjuds. Om kriminalvården ska utvecklas mer till att innehålla vård av 
olika slag, kommer automatiskt det emotionella arbetets betydelse att växa inom 
kriminalvården. Det kan tänkas leda till större påfrestningar och högre krav på det 
emotionella arbetet och då kan handledning vara av stor vikt.    
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Ett intressant perspektiv som kan vara av intresse att undersöka är om det emotionella 
arbetet hanteras och påverkar den anställde olika beroende på vilken bakgrund personen 
har. Hochschild (2004) menar att vi förbereds inför arbetslivet på olika sätt beroende på 
vilken social klass vi kommer från. Exempelvis förbereds barn från arbetsklassen inför att 
kunna hantera arbeten som är tingorienterade som till exempel industriarbete. Medel- och 
överklassens barn förbereds för att kunna hantera arbeten som är inriktade mot arbete 
med människor. (Dahlgren & Starrin 2004:54f) Därför skulle det vara av intresse att 
undersöka om känsloarbete påverkas av vilken bakgrund den anställde kommer från, men 
även om det påverkar hur personen klarar av de påfrestningar känsloarbete innebär. En 
sådan undersökning skulle ge ett sociologiskt perspektiv och det skulle bredda förståelsen 
för vilka faktorer som påverkar det emotionella arbetet. 
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Bilaga 1 
 
ÖREBRO UNIVERSITET 
Akademin för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socialt arbete 
Sociala omsorgsprogrammet med inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete. 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Kennie Madsen och Helena Percic och vi går sista termin på sociala 
omsorgsprogrammet på Örebro universitet. Vi har valt att skriva om kriminalvårdares 
hantering av känslor i sitt arbete i vår c-uppsats. Vi vill särskilt se om män och kvinnor 
hanterar detta olika. 
 
Intervjun kommer att ta ca 45 min. Din medverkan är frivillig och du har hela tiden 
möjlighet att avbryta eller att avstå från att svara på någon fråga. Intervjun spelas in på 
band. 
 
Vi har tystnadsplikt och du kommer att förbli anonym. Allt material kommer att förvaras 
säkert och när uppsatsen är godkänd kommer inspelade band och utskrifter att makuleras.   
 
Ansvarig handledare: Per-Åke Nylander, Örebro universitet.  
Han kan nås på telefon xxx- xx xx xx. 
 
Tack! Vi är mycket tacksamma för din medverkan.  
 
Kennie Madsen 
Adress: xxxx 
xxxxx Örebro 
Telefon nr: xxx- xxx xx xx 
 
  Helena Percic 
  Adress: xxxx 
  xxxxx Örebro 
  Telefon nr: xxx- xx xx xx 
   
 
 
Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt godkännande. Citat får användas i 
anonymiserad form men endast för vetenskaplig publicering.  
 
 
 
 
Ort och datum      Namnteckning 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 
Allmänt 

• Utbildning 
• Ålder 
• Antal år på anstalten. 
• Antal år inom kriminalvården 
• Handledning 
• Kan du beskriva vilka arbetsuppgifter du oftast brukar ha? 

1. Tema: Kriminalvårdarens hantering av de intagnas känslor 
 
• Har du någon gång meddelat avslag (t ex ansökan om permission, eller 

annat? Berätta hur du gick tillväga när du meddelade beslutet. Hur 
reagerade personen när du meddelade beslutet? Hur hanterade du det? /     
Fler tillfällen? 

• Vilka känslor möter du oftast hos de intagna?  
• Har det hänt att en intagen har kommit och berättat något för dig som har 

varit jobbigt för den personen, för att få stöd?  Hur hanterade du det? 
• Kan du känna att du blir utsatt för t.ex. ilska från en intagen,  som 

egentligen inte har med dig att göra? Hur hanterade du det? 

2. Tema: Kriminalvårdarens hantering av sina egna känslor 
 

• Har du någon gång varit i en situation där du känt på ett sätt, men visat 
andra känslor? Kan du berätta?  

• Har det hänt att en intagen har tjatat om något under en längre tid som 
gjort dig irriterad? Hur hanterade du den situationen? Hur hanterade du 
dina egna känslor? 

• Finns det känslor som du ibland känner, men som du inte pratar om eller 
visar? Vilka känslor är det? Varför pratar/ visar du inte dem? 

• Tycker du att du hanterar dina egna känslor annorlunda nu jämfört med 
när du började på anstalten? På vilket sätt då? 

• Brukar ni skämta, använda humor här med de intagna? Hur ? 
• Och personalen emellan? I vilka situationer använder ni er av humor? Har 

humorn en funktion för dej? Hur? 
• Kriminalvårdens administrativa föreskrifter (KVAF) innehåller en del om 

hur man ska vara som kriminalvårdare. Känner du till det? Hur tillämpar 
du det i så fall  i ditt arbete? Vilka regler påverkar dig i ditt arbete? T.ex. 
”självbehärskning” och att ”vara hövlig”? 
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3. Tema: Arbetsuppgifter och emotioner 
 

• Hur skulle du beskriva ditt arbete? Tufft eller lugnt? Är det mest säkerhet 
och kontroll eller mest stöd och behandling? 

• Vad brukar en intagen oftast vilja prata med dig om? 
• Har det hänt att det har blivit stökigt och oroligt på en avdelning? Vad 

blev din uppgift i situationen? Är det någon skillnad på mäns och kvinnors 
uppgifter då? 

• Vänder sig intagna till manliga och kvinnliga kriminalvårdare med olika 
frågor? Hur skiljer det sig i allmänhet ? 

• Tycker du att du blir behandlad på ett visst sätt av intagna för att du är 
man/ kvinna? 

• Hanterar manliga och kvinnliga vårdare de intagnas känslouttryck (ex 
ilska, ledsenhet) på olika sätt  Hur ? 

 
 AVSLUTANDE 
 
 Är det något mer du tycker är viktigt när det gäller hantering av känslor? 
 
 
 
 


