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Sammanfattning 
 
Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av 
kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga 
klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga 
klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa 
beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har 
semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer vid ett specifikt 
frivårdskontor. Respondenternas svar har tematiskt analyserats utifrån genusteori och 
tidigare forskning för att se hur kön konstrueras i arbetet med kvinnliga klienter samt om 
könsstereotypa bilder förekommer. Resultaten visar att en viss könsstereotyp bild av 
kvinnliga klienter finns inom frivården, dock finns en större tendens till att ifrågasätta och 
diskutera detta hos respondenterna jämfört med vad tidigare forskning visat på. 
 
Nyckelord: Könsstereotyp, Könsideal, Frivård, Kriminalvård, Genus, Konstruktion av 
kön, Kvinnliga klienter 
 
  



 3 

A GENDER STEREOTYPE PROBATION 
Andersson, Josefin 
University of Örebro 
School of Law, Psychology and Social Work 
Social Work Program 
Theories and scientific methods in social work, C 
C-essay, 15 credits 
Fall 2013 
 
Abstract 
 
Previous research suggests that there are gaps in knowledge about and stereotypes of 
female clients in correctional treatment, which also affects how they work with female 
clients. In this study will, therefore, probation officers descriptions of female clients' 
problems, needs and resources examined. In the study it will also examine whether these 
descriptions can be considered as gender-stereotyped. To determine this, semi structured 
interviews were made with probation officers in one specific probation office in Sweden. 
The respondents’ answers have been thematically analyzed based on gender theory and 
previous research to see how gender is constructed in the work with female clients, and if 
gender stereotypes are present. The results show that some gender stereotyped views of 
female clients are to be found within the probation service, however, we can find more 
tendency to question and discuss this among the respondents compared to what previous 
research has shown. 
 
Keywords: Gender stereotypes, Gender ideal, Probation, Correctional treatment, Gender, 
Construction of gender, Female clients   
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Bakgrund och problem formulering 
 
Det finns väsentliga skillnader mellan manliga och kvinnliga brottslingar gällande 
riskfaktorer och behov, men ändå finns det lite forskning som tittar på kvinnliga 
brottslingar separat (Mullany, 2002, s. 170). Magnus och Lurigio (2005, s. 67) visar att 
det finns kunskapsluckor när det gäller kvinnors kontakter med kriminalvård. 

Denna studie kommer fokusera på kvinnliga klienter inom Frivården, som är en del av 
Kriminalvården och har ansvar för påföljder i frihet. Klienterna som finns inom Frivården 
är antingen villkorligt frigivna från anstalt, dömda till skyddstillsyn, samhällstjänst eller 
kontraktsvård. Frivården ansvarar också för intensivövervakning med elektronisk kontroll 
(fotboja), personutredningar samt doms befordran som är planeringsunderlag för personer 
på fri fot som är dömda till fängelse (Kriminalvården, 2013). 

Mullany (2002, s. 170) skriver att den forskning som finns kring kvinnor inom 
exempelvis frivården visar att attityden kring kvinnorna är väldigt stereotyp och inga 
direkta förändringar har gjorts för att övervakningen av denna växande grupp, som 
Mullany (2002, s. 170) påstår att det är, ska fungera bra. Frivårdsinspektörernas syn på 
vad manliga och kvinnliga klienter behöver påverkas även av dessa stereotypa bilder, 
manliga klienter behöver hjälp för att kunna försörja sin familj, medan familj och nära 
relationer är något kvinnliga klienter behöver. Denna syn finns även inom 
missbruksvården, som är ett närliggande område till kriminalvården. Mattsson (2005, s. 
98) skriver att personal inom missbruksvården beskriver att kvinnor besitter egenskaper 
som att kunna ge värme och kärlek som många män inte besitter på samma sätt. Manliga 
klienter anses också vara emotionellt stabila medan kvinnliga klienter förväntas vara mer 
emotionellt instabila (Mullany, 2002, s. 170). Även Magnus och Lurigio (2005, s. 71) 
skriver att kvinnliga klienter anses vara mer emotionellt instabila än manliga. Mattsson 
(2005, s. 110) menar dock att dessa egenskaper och funktioner som de tillskrivs också 
begränsar personer i vad de antas och förväntas kunna göra på grund av sitt kön.  

Beslut fattas också utifrån dessa stereotypa bilder och Mullany (2002, s. 170) menar 
att det visar klienterna att det enda acceptabla sättet att integreras i samhället igen är 
genom stereotyper och traditionella könsroller. Inom socialt arbete är inte 
utgångspunkten att det ska ske någon egentlig förändring utan att människor ska 
återanpassas utifrån samhällets normer och ideal (Mattsson, 2005, s. 12). Det handlar inte 
heller om att återanpassas till något där normalt avser att vara en genomsnittlighet, något 
vanligt eller allmänt utan där normalt är reglerade normer om hur människor bör agera 
(Mattsson, 2005, s. 14). 

Även Magnus och Lurigio (2005, s. 71) visar på en stereotyp bild av kvinnor i 
kriminalvård där det bara är kvinnan som förväntas att ta hand om barnen. Familj och 
barn anses vara kvinnornas centrala problem, vilket frivårdsinspektörerna kunde ha svårt 
att hantera. Inom missbruksvården ser det likadant ut, Mattsson (2005, s. 176) skriver att 
föräldraskap och barn är två centrala delar som kvinnorna under missbruksbehandling 
förväntas prata om. I arbetet med kvinnorna skulle man kunna stödja dem i sitt eget sätt 
att vara kvinna men fokus hamnar ändå på att kvinnorna ska anpassa sig till och leva upp 
till feminina kvinnoideal (Mattsson, 2005, s. 179f).  

En annan vanlig bild av kvinnor med frivårdspåföljd är, enligt Magnus och Lurigio 
(2005, s. 71), att kvinnorna är besvärligare än männen, detta trots att det är mindre troligt 
att kvinnliga klienter bryter mot reglerna för skyddstillsyn än att manliga klienter gör det. 
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Frivårdsinspektörerna menar att kvinnorna tar upp väldigt mycket tid till ”småproblem” 
och vill bilda beroenderelationer med sin frivårdsinspektör, vilket gör att 
frivårdsinspektörerna känner sig obekväma (Magnus & Lurigio, 2005, s. 71). Mattsson 
(2005, s. 79) skriver också om hur personal fokuserar på det som är svårt och 
problematiskt och väljer att förbise sådant hos kvinnorna som är bra och konstruktivt. 

Mullany (2002, s. 173) skriver även om skillnaderna som finns mellan män och 
kvinnor som ska gå något av kriminalvårdens program. Kvinnliga klienter får gå program 
som är gjorda för specifikt kvinnor istället för att, som manliga klienter, få gå program 
utifrån de specifika behoven som finns (Mullany, 2002, s. 173). Inom missbruksvården 
skriver Mattsson (2005, s. 77) också om hur behandlingen blir olika beroende på kön. 
Männen ska aktiveras för att inte få möjligheten att tänka på droger eller känna suget 
efter det medan kvinnorna ska hållas sysslolösa för att ha tid att fundera och reflektera 
över sitt missbruk (Mattsson, 2005, s. 77). 

Forskning visar att kvinnliga och manliga klienter tillskrivs olika problem, behov, 
resurser och behandling beroende på att behandlare placerar män och kvinnor i stereotypa 
könsroller. Frågan är om vi också kan se sådana mönster inom en frivårdsmyndighet i 
Sverige. 
 
Syfte 
 
Att granska frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov, 
resurser och behandling samt huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som 
könsstereotypa. Beskrivningarna gällande kvinnliga klienter jämförs också med 
beskrivningar av manliga klienter. 
 
Frågeställningar 

• Vilka problem, behov och resurser har kvinnliga frivårdsklienter jämfört med 
manliga enligt frivårdsinspektörerna? 

• Beskriver frivårdsinspektörerna att kvinnliga klienter ges annan typ av 
behandling, i form av program och annan behandling, jämfört med manliga och 
hur argumenterar frivårdsinspektörerna för detta? 

• Finns det skillnader på hur kvinnliga klienters problem, behov och resurser 
beskrivs av frivårdsinspektörerna beroende på om inspektören är en man eller 
kvinna? 

• Förstärker frivårdsinspektörerna stereotypa könsideal och i så fall på vilket sätt? 
 
Metod 
 
Urvalsmetod 
Urvalet består av fyra frivårdsinspektörer vid ett frivårdkontor. Urvalet är ett 
bekvämlighetsurval som Bryman (2011, s. 194) beskriver är när respondenterna består av 
personer som för tillfället råkar vara tillgängliga för en intervju. Det specifika 
frivårdskontoret har valts då en kontakt har funnits där sedan tidigare. Sedan har de fyra 
frivårdsinspektörerna valts på grund av vilka som ville ställa upp och vilka som råkade 
vara på plats och ha tid för en intervju vid de tillfällen som var möjliga. De har alltså 
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valts ut till följd av restriktioner som gjort att jag själv inte kunnat välja själv vilka som 
ska intervjuas, vilket Bryman (2011, s. 433) skriver är en anledning till att välja ett 
bekvämlighetsurval. De fyra som ställde upp som respondenter har olika erfarenhet av att 
arbeta med kvinnliga klienter, de är mellan 28 och 65 år, har arbetat inom kriminalvården 
under fem till 25 år samt att både manliga och kvinnliga frivårdsinspektörer finns 
representerade.  
 
Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer innebär att en uppsättning frågor, en intervjuguide, används 
men där det också förekommer följdfrågor vid viktiga och intressanta svar (Bryman, 
2011, s. 206). Denna typ av intervjumetod har använts i studien för att det är en flexibel 
intervjuprocess där fokus ligger på vad respondenten anser vara viktigt utifrån 
intervjufrågorna. En del i semistrukturerade intervjuer är att respondenterna får stor frihet 
att forma svaren som de själva vill (Bryman, 2011, s. 415), vilket respondenterna har fått 
i denna studie utifrån specifika teman i intervjuguiden. De teman som har behandlats är 
vilka problem, behov och resurser frivårdsinspektörerna ser hos de kvinnliga klienter, 
vilka eventuella skillnader det finns i arbetssätten med kvinnliga respektive manliga 
klienter samt hur frivårdsinspektörerna ser på valet av att kvinnliga klienter framförallt 
får träffa kvinnliga frivårdsinspektörer i sina besök på frivårdskontoret (se bilaga 1, 
intervjuguide). 
 
Genomförande 
Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på ett frivårdskontor i Sverige. 
Konferensrummet var litet och lyhört, samtal som pågick utanför konferensrummet 
hördes tydligt innanför vilket i viss mån störde respondenterna och intervjuerna fick 
något kort avbrott på grund av detta. Intervjuerna tog mellan 30 till 45min och samtliga 
intervjuer spelades in på band samt att anteckningar fördes. Sedan lyssnade jag till 
intervjuerna på bandet och skrev ut intervjuerna för att få fram citat och intressanta delar 
till analysen. Att spela in intervjuerna hjälpte mig att få med allt, vilket hade varit ett 
problem om endast anteckningar förts, anteckningar fördes dock också för att ha en 
reservplan ifall att tekniken inte fungerade som den skulle. 
 
Bearbetning och Analys 
För att bearbeta och analysera empirisk data har tematisk analys använts. Tematisk analys 
innebär att teman och subteman identifierats utifrån de data som samlats in och de 
återkommande motiv som utgör grunden i intervjuerna (Bryman, 2011, s. 528). Dessa 
teman är resultatet av bearbetningen där noggrann och upprepad läsning av den 
insamlade data har skett (Bryman, 2011, s. 528). Dessa teman och subteman kan 
uppkomma genom repetitioner av olika teman i intervjuerna samt likheter och skillnader 
mellan svaren hos intervjupersonerna (Bryman, 2011, s. 529f), vilket har varit grunden 
för de teman som sedan har analyserats utifrån tolkningsramen samt tidigare forskning. 
 
Litteratursökning 
I databasen Criminal Justice Abstracts användes sökorden probation officers, women och 
crim*, endast vetenskapliga artiklar inkluderades och artiklar före 2000-01-01 
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exkluderades. Efter att ha läst rubrikerna kvarstod fem artiklar och efter att ha läst 
abstracten kvarstod två artiklar som sedan användes. 

I databasen Summon gjordes två olika sökningar. I första sökningen användes 
sökorden genus och kriminalvård och endast avhandlingar och vetenskapliga artiklar 
inkluderades. Denna sökning fick en träff som sedan användes. I den andra sökningen 
användes sökorden könsroll och behandling, även där inkluderades endast avhandlingar 
och vetenskapliga artiklar. Sökningen gav två träffar där den ena exkluderades på grund 
av rubriken som inte ansågs vara kopplat tills studiens syfte medan den andra användes. 

Till sist gjordes en sökning i databasen Sociological Abstracts med sökorden gender 
och probation officer eller probation. Endast vetenskapliga artiklar inkluderades och 
artiklar före 2000-01-01 exkluderades. Denna sökning fick 58 träffar och efter att ha läst 
rubrikerna kvarstod nio artiklar, efter att ha läst abstracten kvarstod två artiklar som 
användes. 

Vid majoriteten av sökningarna har jag valt att fokusera på artiklar och avhandlingar 
skriva under 2000-talet för att få relativt ny forskning. En av avhandlingarna som har 
använts är dock skriven 1992 men användes ändå för att den fokuserade på specifikt 
kvinnliga klienter inom svensk frivård.  
 
Trovärdighet och pålitlighet 
För att studien ska ha en hög trovärdighet skriver Bryman (2011, s. 354f) att forskningen 
ska ha utförts i enlighet med de regler som finns. Då jag har utgått från Örebro 
Universitets regler och riktlinjer för skrivande av C-uppsatser i denna studie finns denna 
trovärdighet. Bryman (2011, s. 355) skriver dock också att resultatet bör rapporteras till 
respondenterna för att bekräfta att forskaren har uppfattat det de har förmedlat på rätt sätt. 
Detta är inget som har gjorts i denna studie vilket sänker trovärdigheten. Eftersom en av 
två punkter är uppfyllda anser jag dock att det finns en tillräcklig trovärdighet. 

En fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar i forskningsprocessen bör 
skapas för att studien ska få en hög pålitlighet, dessa delar är exempelvis 
problemformulering, val av undersökningspersoner samt beslut rörande analysen 
(Bryman, 2011, s. 355). I denna studie har jag försökt beskriva alla dessa delar av 
processen så tydligt som möjligt vilket gör att det finns en pålitlighet. 
 
Etiska aspekter 
I utförandet av denna uppsats har vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 
tagits i beaktning. Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna 
vad deras medverkan innebär. Detta innebär vilka villkor som gäller, vilken deras uppgift 
i projektet är samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas är delar som respondenten 
ska informeras om (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Denna information fick samtliga 
respondenter i denna studie i samband med intervjutillfällets början. De fick veta vilket 
syftet denna uppsats har, deras roll i uppsatsen samt att de fick avsluta intervjun när de 
ville. 

Ett samtycke ska enligt samtyckeskravet inhämtas från samtliga respondenter, då 
respondenterna är under 15 år bör även samtycke inhämtas från vårdnadshavare 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Då samtliga respondenter i denna studie var över 15 år 
behövdes inget samtycke från vårdnadshavare men samtycke från samtliga respondenter 
inhämtades. Detta gjordes på två olika sätta. Först fick frivårdsinspektörerna vid det 
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specifika frivårdskontoret meddela mig vilka som var villiga att ställa upp på en intervju, 
de som inte ville ge sitt samtycke gallrades alltså bort redan där. Sedan fick 
respondenterna information vid intervjuns början att intervjun var på deras villkor och 
respondenterna fick avsluta och avböja medverkan om de ville.  

Vetenskapsrådet (2002, s. 12) skriver också att information om identifierbara personer 
ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt där den enskilda personen inte kan 
identifieras av utomstående, konfidentialitetskravet. Då information om specifika klienter 
inte framkom behövde inte sådan information vara oidentifierbar för utomstående. 
Gällande respondenterna själva fick de dock information om att intervjuerna kommer att 
anonymiseras. På grund av anonymiseringen har respondenterna tilldelats fingerade namn 
som är i bokstavsordning, A, B, C och D. Den enda kopplingen till deras riktiga namn är 
att kvinnorna fortfarande har kvinnliga namn och mannen har ett manligt namn. Detta för 
att utomstående ej ska kunna identifiera respondenterna. 

När det gäller nyttjandekravet finns det enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 14) två regler. 
Den ena är att information gällande enskilda som är insamlade för forskningsändamål 
inte får användas för kommersiellt bruk eller för andra syften som inte är vetenskapliga. 
Den andra regeln är att beslut och åtgärder för den enskilda personen inte får tas utifrån 
den information som är insamlad för forskningsändamål, om inte den berörda ger ett 
särskilt medgivande till detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Dessa två regler tar jag 
hänsyn till och resultatet kommer varken användas för kommersiellt bruk eller för beslut 
gällande en enskild persons vård.  
 
Tidigare forskning 
 
En stereotyp bild av kvinnor i kriminalvården 
Det förekommer inom kriminalvården att stereotypa bilder av kvinnor ligger som 
utgångspunkt för arbete med kvinnliga klienter. Detta både gällande synen på den 
kriminella kvinnan men också hur kvinnan bör vara för att kunna återanpassas i 
samhället. I en studie gjord gällande unga kvinnliga frivårdsklienter i USA uppger ett 
flertal frivårdsinspektörer att dessa kvinnor ofta är manipulativa samt ljuger och gråter 
mycket. Gaarder, Rodriguez och Zatz (2004, s. 556) menar också att dessa kvinnliga 
klienter är svåra att arbeta med, har många problem samt är krävande. Även Magnus och 
Lurigio (2005, s. 71) menar på att frivårdsinspektörer ser kvinnliga klienter som 
besvärliga samt att de lägger för mycket fokus på ”småproblem”. Kvinnorna ses också 
som emotionella och har ofta emotionella problem (Magnus & Lurigio, 2005, s. 71; 
Mullany, 2002, s. 170).  

En annan syn på kvinnliga kriminalvårdsklienter är att de inte alltid är typiskt feminina 
och i dessa fall behandlade frivårdsinspektörerna dessa som män istället för kvinnor 
(Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 567). Bemötandet av dessa kvinnor som inte passar 
in i det stereotypa feminina kvinnoidealet kan även vara genom att arbeta med deras 
femininitet och på så sätt få dessa kvinnor att veta och bejaka att de är kvinnor samt för 
att de ska förstås och uppfattas som just kvinnor (Mattsson, 2005, s. 174). Personal vid en 
missbruksinstitution uppger att en kvinna kan må bättre genom kläder, håruppsättningar 
och smink och att ta hand om detta kan vara en viktig del i en kvinnas behandling 
(Mattsson, 2005, s. 179 & 188).  
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Att kvinnorna bör hålla sig till stereotypa ideal som finns verkar framkomma i ett 
flertal studier. Horn och Evans (2000, s. 186) skriver att frivårdsinspektörer anser sig få 
en bättre bild av hur en kvinna är genom besöka hennes hem medan de ser till vilka 
männen umgås med för att få en bättre bild av dem. En kvinna är någon som kan ge 
värme och kärlek (Mattsson, 2005, s. 98) och ses ofta som en mamma och någon som tar 
hand om hemmet. När kvinnorna inte klarar av att ta hand om detta anses det vara ett 
större problem än om detta skulle gälla en man (Horn & Evans, 2000, s. 186). Familjen 
och nära relationer ses som en viktig del i en kvinnas vardag (Mullany, 2002, s. 170).  

Att bejaka sin femininitet och hålla sig till traditionella könsroller kan även ses som en 
del av behandlingen samt ett sätt att återanpassas i samhället och kunna må bättre 
(Mattsson, 2005, s. 179, Mullany, 2002, s. 170). Mattsson (2005, s. 179f) menar att dessa 
kvinnoideal blir centrala i behandlingen och istället för att stödja kvinnorna i sitt sätt att 
vara kvinna så lär de ut hur de bör anpassa sig till stereotyper. Då könsstereotyper ändå 
bryts så osynliggörs dessa och stereotypa könsmönster synliggörs istället (Mattsson, 
2005, s. 224). Mattsson (2005, s. 208) menar dock att en viss jämställdhet framkommer i 
behandlingen inom missbruksvården. Detta handlar dock i första hand om att manlig 
personal ska visa de kvinnliga klienterna att även de tar hand om sådant som kvinnor 
brukar göra, att kvinnlig personal eller de kvinnliga klienterna ska göra sådant som anses 
typiskt manligt förekommer sällan (Mattsson, 2005, s. 208f). 
 
Problem, behov och resurser 
Riskfaktorer och behoven för kvinnliga och manliga klienter i kriminalvården ser väldigt 
olika ut, trots detta finns lite forskning gällande kvinnor inom dessa områden (Mullany, 
2002, s. 170). Istället tolkar frivårdsinspektörerna själva vilka områden som är viktiga att 
fokusera på när det kommer till kvinnliga klienter. Män och kvinnor tillskrivs egenskaper 
utifrån sitt kön, vilket föranleder att klienterna begränsas i sitt handlingsutrymme och sin 
utveckling (Mattsson, 2005, s. 110).  

Som tidigare nämnt förekommer stereotypa bilder av kvinnorna inom frivården och 
Gaarder, Rodriguez och Zatz (2004, s. 567) skriver att frivårdsinspektörer ofta tolkar 
kvinnors behov utifrån dessa könsstereotypa bilder. Utifrån detta ansågs kvinnliga 
klienters problem bland annat vara graviditet, könssjukdomar samt att de haft en tidig 
sexuell debut, vilket ledde till att frivårdsinspektörerna ansåg att sexualundervisning var 
en viktig del i deras behandling (Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 567). Sexuella, 
fysiska och psykiska övergrepp anses också vara en del av de kvinnliga klienternas 
problembild, dessa tidigare trauman kopplas ofta ihop med det brott kvinnan dömts för 
(Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 557).  

En likhet mellan kriminella män och kvinnor är synen på att båda dessa grupper begår 
brott på grund av brist på pengar och narkotikamissbruk (Horn & Evans, 2000, s. 195). 
Trots denna likhet ligger ändå fokus på kvinnans emotionella och psykiska tillstånd samt 
kvinnornas utsatthet utan att koppla detta till brottet. Detta leder till att den kvinnliga 
klienten ses som någon med en stor problematik utöver det hon står dömd för och anses 
därför vara i behov av hjälp (Horn & Evans, 2000, s. 186). Kvinnliga klienter, till skillnad 
från manliga, anses behöva hjälp för sina personliga problem istället för att arbeta med 
det kvinnan är dömd för (Horn & Evans, 2000, s. 185).  

Problemen verkar ligga i fokus när personal pratar om kvinnliga klienter, Mattsson 
(2005, s. 79) skriver just detta samt att de ofta utelämnar vilka resurser och sådant som 



 11 

kan vara bra och konstruktivt i sina beskrivningar av kvinnliga klienter. Mattsson (2005, 
s. 79) menar att kvinnornas resurser och positiva delar hos de kvinnliga klienterna, som 
exempelvis att de har ett tryggt hem eller ett arbete, osynliggörs genom att endast 
problematiken lyfts fram. 
 
Behandling 
Historiskt sett har behandling som skett i grupp separerat könen i olika grupper för att 
kunna hantera och kontrollera sexuella drifter. Under 1970-talet började dock par 
behandlas tillsammans och synen på könsblandad behandling förändrades (Mattsson, 
2005, s. 19). Idag används både könsblandad och enkönad behandling men det finns en 
viss enighet om att könsblandade behandlingsformer inte är oproblematisk. Ett av 
problemen med könsblandade grupper anses vara att kvinnorna riskerar att fara illa i den 
typen av behandling (Mattsson, 2005, s. 20). Även på institutioner som tar emot både 
män och kvinnor anses dock könsseparatism vara en viktig del i behandlingen. Detta ger 
männen möjlighet att vara sig själv med andra män medan kvinnorna istället ska få prata 
om sina relationer till män (Mattsson, 2005, s. 107).  

Det finns alltså en skillnad i behandlingen av manliga respektive kvinnliga klienter. 
Inte bara det att de separeras i olika grupper på grund av sitt kön, det förväntas också ha 
olika behov i sin behandling. Vidare skriver Mattsson (2005, s. 77) att kvinnor i stor 
utsträckning förväntas vara passiva i sin behandling, detta för att de då får vara ifred och 
reflektera över sin problematik, medan männen ska aktivera sig för att kunna skingra 
tankarna. Kvinnorna ska hållas passiva i en hemmiljö där köket är en central 
sysselsättning för att få en positiv effekt av sin behandling (Mattsson, 2005, s. 77). Bilden 
av kvinnan är också att hon är den som tar hand om barnen och föräldraskapet anses vara 
ett centralt problem hos kvinnan (Magnus & Lurigio, 2005, s. 71). Föräldraskapet och 
barn anses också vara en viktig del att prata om i behandlingen och är något som 
förväntas av kvinnorna (Mattsson, 2005, s. 181).  

Det är även viktigt att kvinnorna visar intresse för femininitet och att vara kvinna för 
att behandlingen ska fungera, om intresset inte finns anses det som att kvinnorna har en 
bristande kvinnoidentitet (Mattsson, 2005, s. 181). Både manliga och kvinnliga klienter 
verkar dock behandlas för sitt avvikande beteende från den stereotypa könsrollen, men då 
män och kvinnor ses väldigt olika är också behandlingen olika. Manliga klienter 
behandlas för sitt sexuella begär medan kvinnliga klienter behandlas för sin bristande 
femininitet eller okunskap i köket (Mattsson, 2005, s. 242). 

Inom kriminalvården får klienterna ofta gå olika program i sin behandling. Gaarder, 
Rodriguez och Zatz (2004, s. 551) skriver dock att det finns få program som kan 
tillämpas för att hjälpa kvinnor och deras specifika problem och majoriteten av 
frivårdsinspektörerna känner inte ens till något program som specialiserar sig på specifikt 
detta (Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 569). Även Mullany (2002, s. 173) ser 
problem med programmen som kvinnliga klienter får gå och menar att män går program 
utefter de behov de har medan kvinnorna går program som är gjorda för kvinnor 
specifikt, utan någon specifik inriktning.  

I de program och den behandling som kvinnorna ändå får menar även Gaarder, 
Rodriguez och Zatz (2004, s. 551) är baserade på stereotypa bilder som femininitet och 
passivitet som förstärks. Dessa program saknar en helhetssyn och missar delar som 
exempelvis drog- och alkoholbehandling (Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 551). 
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Stereotypa bilder går före verkligheten och många får behandling som inte 
överensstämmer med deras behov (Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 555). 

Frivården i Sverige har ett flertal behandlingsprogram för dömda med kriminella 
värderingar, med missbruks- och spelproblematik samt för de som är dömda för 
våldsbrott och sexualbrott (Kriminalvården, 2013). Majoriteten av dessa program riktar 
sig till både män och kvinnor men det finns även de som specifikt riktar sig mot det ena 
eller andra könet. Bland dessa könsspecifika program finns endast ett som riktar sig mot 
kvinnor och tre som riktar sig mot män. Kvinnornas program handlar om allmän 
kriminalitet medan männens program är inriktat mot våld och sexualbrott 
(Kriminalvården, 2013). Det enda programmet som är inriktat mot våld som inte 
uttryckligen vänder sig till män är ett program som utvecklats under 2012 och finns 
endast på anstalter och frivårdskontor i Stockholm, Göteborg och Malmö 
(Kriminalvården, 2013). Vilket innebär att kvinnor med våldsproblematik har svårt att få 
behandling för detta. 
 
Kvinnliga och manliga frivårdsinspektörer 
Manliga och kvinnliga frivårdsinspektörer verkar i vissa fall ha en liknande bild av vem 
den kvinnliga frivårdsklienten är. Ungmark (1992, s. 77) skriver att frivårdsinspektörerna 
anser att de kvinnliga klienterna är socialt utslagna i större utsträckning än de manliga, de 
kvinnliga och manliga klienterna har olika roller inom familjen samt att de kvinnliga 
klienterna oftare har problematiska relationer till män än tvärtom. Denna syn på kvinnliga 
klienter menar Ungmark (1992, s. 78) finns både hos manliga och kvinnliga 
frivårdsinspektörer, det finns ingen nämnvärd skillnad. Det finns också en gemensam bild 
av att manliga klienter är lättare att arbeta med. Att klientelet till största delen består av 
män ansågs av både de manliga och kvinnliga frivårdsinspektörerna som något positivt 
(Ungmark, 1992, s. 183). 

Inom andra områden finns dock en viss skillnad. Horn och Evans (2000, s. 185) 
skriver att kvinnliga frivårdsinspektörer fokuserar på faktorer som stress, dålig 
självkänsla och kvinnornas maktlöshet i situationen. Manliga frivårdsinspektörer 
fokuserar istället på faktorer som behovet av pengar eller droganvändning (Horn & 
Evans, 2000, s. 185).  Även om Ungmark (1992, s. 183) nämner att både manliga och 
kvinnliga frivårdsinspektörer ser kvinnliga klienter som svårare och jobbigare än manliga 
klienter så finns en tendens till att denna syn framförallt finns hos de kvinnliga 
frivårdsinspektörerna.  

På vilket sätt dessa kvinnor är svåra och jobbiga skiljer sig också åt beroende på om 
frivårdsinspektören är man eller kvinna. Manliga frivårdsinspektörer ser kvinnliga 
klienter som känslosamma och gråter lätt medan kvinnliga frivårdsinspektörer istället ser 
kvinnorna som avundsjuka (Ungmark, 1992, s. 187).  
 
Tolkningsram 
 
Genusteori 
Inom socialt arbete handlar det om att hjälpa människor till ett ”normalt” liv och Herz 
(2012, s. 25) skriver att det finns en starkt normaliserande sida samt att kategoriseringar, 
som exempelvis ”kvinnor”, blir en central del i arbetet. Kategorierna som används 
konstrueras i arbetet för att kunna organisera hur man arbetar (Herz, 2012, s. 27). 
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Samhället, arbetsplatsen och den enskilda socialarbetaren eller frivårdsinspektören är alla 
en del i hur kategoriseringen av klienterna konstrueras och reproduceras. Att konstruera 
kön eller, som Mattsson (2005, s. 23) också benämner det, att göra kön är också ett sätt 
att kategorisera personer. Denna typ av kategorisering och att göra kön i arbetet med 
kvinnliga klienter kan ha en central del i hur frivårdsinspektörers beskrivningar av dessa 
klienters problem, behov och resurser ser ut. Att kategorisera klienterna kan möjliggöra 
stöd till specifika grupper men kan även bli ett hinder (Herz, 2012, s. 27). Ett sådant 
hinder skulle kunna vara stereotypa bilder av kvinnor och ser de som befinner sig utanför 
denna bild som avvikande. 

Att göra kön är något som sker genom hur vi beter oss, på vilket sätt vi pratar, vad vi 
säger och hur vi handlar, vilket innebär att kön görs kontinuerligt och genom ständigt 
upprepande handlingar (Mattsson, 2005, s. 23). Vilka vi är och vilka vi tillåts vara 
påverkas av hur vi gör kön, utöver att det påverkar hur våra liv ser ut så påverkar det 
också hur samhället formas (Mattsson, 2005, s. 23).  

Att vi tilltalar både oss själva och andra som kön samt att vi definierar, identifierar och 
pratar om kön är en del i hur vi gör kön (Mattsson, 2005, s. 25). Görandet av kön fortgår 
hela tiden då det också görs genom performativa handlingar som exempelvis handlar om 
hur vi rör oss, vilka ord och gester vi använder men också hur vi klär oss, vilken frisyr vi 
har och andra yttre attribut (Mattsson, 2005, s. 24). Men eftersom dessa performativa 
handlingar oftast är omedvetna och utförs per automatik så innebär det att vi aldrig 
behöver ifrågasätta detta (Mattsson, 2005, s. 26). Hur män och kvinnor ska vara och 
agera för att passa in i sin könskategori är något vi har lärt oss och fortsätter lära oss hela 
tiden. På vilket sätt vi beter oss och hur vi ser ut påverkar hur vi ser oss själva utifrån vårt 
kön, där män ska vara maskulina och kvinnor ska vara feminina. Alla som avviker från 
dessa krav kan ofta uppfattas som könsförvirrande, provocerande och lustiga medan de 
kvinnor som avviker kan känna sig mindre feminina och männen mindre maskulina 
(Mattsson, 2005, s. 26).  

De performativa handlingarna innebär att vi är delaktiga i görandet av kön, men även 
om vi är aktiva och kan påverka görandet av kön så finns även begräsningar (Mattsson, 
2005, s. 29). Individen kan inte välja fritt vilket kön denne ska tillhöra eller röra sig 
mellan könen obehindrat. Vissa delar är redan förutbestämda och inom dessa delar finns 
möjligheter att påverka görandet av kön (Mattsson, 2005, s. 29). Vilket sammanhang man 
levt i och lever i just nu är också något som påverkar (Herz, 2012, s. 56). Hur vi tidigare 
har lärt oss att vi ska bete oss och vara används i nya situationer. 

Görandet av kön är inget vi på ett enkelt vis kan välja om vi vill delta i eller avstå från 
(Mattsson, 2005, s. 30). Som tidigare nämnt är performativa handlingar ofta något vi gör 
omedvetet eller något som sker rutinmässigt men kön kan också framföras medvetet för 
att det krävs i vissa situationer. Det är dock svårt att inte göra kön eller att göra kön på ett 
annorlunda sätt även om en viss förändring sker hela tiden (Mattsson, 2005, s. 30). När vi 
gör kön handlar det om att imitera och kopiera ett original som inte existerar vilket 
innebär att görandet av kön aldrig blir exakt utan en mindre förändring inkluderas alltid 
(Mattsson, 2005, s. 30). Då det är upprepade handlingar som gör att något ses som 
exempelvis kvinnligt innebär detta att en handling som utförs en gång inte kan uppfattas 
som kvinnligt utan handlingen måste upprepas gång på gång (Herz, 2012, s. 56). Detta 
gör att en förändring i synen på manligt och kvinnligt kan ske men i så fall i små steg och 
i långsamt tempo. För att få en förändring i bilden av vad en man eller kvinna ”är” skriver 
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Herz (2012, s. 57) att dessa upprepade handlingar dessutom måste göras i rätt 
sammanhang, handlingarna måste anpassas efter den aktuella kontexten.  

Att endast fokusera på kön kan osynliggöra skillnader mellan kvinnor och kvinnor 
samt mellan män och män men också likheter mellan könen (Mattsson, 2005, s. 24). För 
att förstå hur kön görs menar därför Mattsson (2005, s. 23) att samspel mellan kön och 
andra faktorer, som exempelvis sexualitet, måste undersökas. Trots att genus ses som 
något konstruerat tolkas kön och heterosexualitet som något naturligt och som något som 
hör ihop med varandra (Mattsson, 2005, s. 26). Även Herz (2012, s. 36) skriver att män 
och kvinnor förväntas vara sexuellt attraherade av varandra på grund av att de ses som 
varandras motsatser och är komplementära till varandra. När detta heterosexuella begär 
ses som något normalt och riktigt och kön som något som existerar utan att ha blivit 
konstruerat hamnar genus i lås mellan kön och begär (Mattsson, 2005, s. 26). Detta gör 
att det konstruerade könet, genus, måste följa det biologiska könet och därmed hör 
exempelvis kvinnlighet och femininet ihop med det biologiskt kvinnliga könet (Mattsson, 
2005, s. 26).  

I detta begär till det motsatta blir det både logiskt och naturligt att kvinnor vill ha en 
maskulin man och män vill ha en feminin kvinna (Mattsson, 2005, s. 27). Detta gör det 
mer tydligt varför en kvinna ska vara feminin och en man ska vara maskulin för att 
förstås och uppfattas som det kön man tillhör. Genus sammanhålls med något som 
uppfattas som naturligheter, kön och heterosexualitet. Könet blir beroende av det som 
tolkas som naturligt och kommer att ses som onaturligt om det uttrycks på sätt som 
uppfattas att tillhöra det andra könet (Mattsson, 2005, s. 27). Exempelvis skriver Herz 
(2012, s. 57) att kvinnliga fotbollsspelare ofta ses som homosexuella för att de avviker 
från vad som förväntas av en kvinna och ses därför som ”icke-kvinnor”. Här används 
sexualitet för att förstå hur kvinnor kan ägna sig åt ”manliga” aktiviteter. Herz (2012, s. 
57) menar dock att även om detta kan ses som något avvikande kan detta i slutändan göra 
en förändring i synen på både kvinnan och i detta fall fotbollsspelare. Detta görande av 
kön och synen på vad som är manligt och kvinnligt framkommer även i arbetet med 
klienter. Herz (2012, s. 37f) skriver att kvinnliga klienter ofta bedöms ha mer behov av 
ett omfattande socialt stöd från olika grupper till skillnad från män som istället anses 
behöva stöd från en stadigvarande partner. 

Det är alltså många faktorer som påverkar hur vi gör kön. En traditionell syn är att vår 
uppfattning av oss själva som kön kommer inifrån men detta tyder på att görandet av kön 
snarare kommer utifrån (Mattsson, 2005, s. 25f). Vi gör oss själva till kön utifrån yttre 
omständigheter och likväl kommer vi oftast uppfatta att vi är ett kön. Vi konstrueras i och 
genom våra och andras handlingar (Mattsson, 2005, s. 26).  

Sammanfattningsvis visar detta att görandet av kön oftast sker omedvetet genom 
performativa handlingar och tidigare erfarenheter påverkar hur vi gör kön. Den bild vi har 
av vad som är naturligt påverkar hur vi ser kön, en kvinna är kvinnlig genom att vara 
attraherad av en man, ägna sig åt ”kvinnliga” aktiviteter samt visa sig feminin. Det är 
svårt att göra en förändring i hur kön görs men då detta sker genom upprepade handlingar 
kan en förändring långsamt ske genom att förändra vilka handlingar vi upprepar. 
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Resultat och Analys 
 
Introduktion 
Könsstereotypa bilder inom kriminalvården, och den närliggande missbruksvården, är 
enligt tidigare forskning återkommande (Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 567; Horn 
& Evans, 2000, s. 186; Mattsson, 2005, s. 174, 179, 188; Mullany, 2002, s. 170). Detta är 
något som påverkar vilken typ av behandling kvinnliga klienter får, vilka behov de anses 
ha samt vilka egenskaper de tillskrivs (Mattsson, 2005, s. 174 & 179; Mullany, 2002, s. 
170). Detta är något som kan begränsa individens handlingsutrymme och utveckling samt 
att fokus hamnar på områden som inte är direkt knutna till det brott den kvinnliga 
klienten är dömd för (Mattsson, 2005, s. 110; Horn & Evans, 2000, s. 186).  

Kvinnliga klienter inom kriminalvården är något som är ovanligt om i jämförelse med 
manliga klienter. Även tidigare forskning visar på att kvinnliga klienter inom 
kriminalvården är få samt att finns det kunskapsluckor kring kvinnliga klienters kontakt 
med kriminalvården (Mullany, 2002, s. 170; Magnus & Lurigio, 2005, s. 67). 
Respondenterna var i viss mån oense om hur stor andel kvinnliga klienter som finns på 
det specifika frivårdskontoret men samtliga var övertygade om att kvinnliga klienter var 
en stor minoritet. Denna okunskap kring kvinnliga klienter och den begränsade 
möjligheten till att arbeta med dem, då de är just en minoritet inom kriminalvården, kan 
vara en anledning till att könsstereotypa bilder av kvinnliga klienter förekommer. Denna 
könsstereotypa bild ligger i fokus genom denna uppsats och utifrån det samt min 
tolkningsram och tidigare forskning kommer tre teman att analyseras.  

 
1. Huruvida frivårdsinspektörernas beskrivningar av kvinnliga klienters 

problematik och resurser påverkas av könsstereotypa bilder. 
2. Huruvida frivårdsinspektörernas beskrivningar av kvinnliga klienters behov 

och behandling påverkas av könsstereotypa bilder. 
3. Huruvida den könsstereotypa bilden är olika beroende på om 

frivårdsinspektören är kvinna eller man. 
 
Problematik och resurser 
Kvinnliga klienters problematik ligger i fokus i samtliga artiklar och avhandlingar som 
använts för denna uppsats. Mattsson (2005, s. 79) menar till och med att kvinnliga 
klienters resurser utelämnas och osynliggörs medan problemen blir centrala i deras 
behandling. Problem som anses typiskt kvinnliga kan vara emotionella problem, tidigare 
övergrepp samt ett beteende som avviker från det typisk kvinnliga beteendet (Gaarder, 
Rodriguez & Zatz, 2004, s. 557; Magnus & Lurigio, 2005, s. 71; Mattsson, 2005, s. 181).   

Något som dock anses vara gemensamt för manliga och kvinnliga klienters 
problematik är deras narkotikamissbruk (Horn & Evans, 2000, s. 195). Detta är också 
något som speglar sig i svaren hos respondenterna. En av respondenterna, Annika, 
uttrycker att både män och kvinnor som kommer till Frivården har någon form av 
missbruk, dock tycks Annika se att detta gäller kvinnor i större utsträckning. Annika 
sträcker sig till och med till att säga att alla kvinnliga klienter hon har arbetat med har 
haft någon form av missbruksproblematik.  En annan respondent, Bengt, är inne på 
samma spår, gällande problematiken hos en typisk kvinnlig klient svarar respondenten: 
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Missbruk av nån sort, men det är ju också typiskt för manliga klienter kan man säga. Så jag 
vet inte om det specifikt är knutet till könstillhörigheten. Men om jag tänker på de kvinnor 
jag har träffat genom åren så har de ofta haft nån typ av missbruk med sig (Bengt). 

 
Missbruket kommer även upp när intervjun hamnar inom kvinnlighet och huruvida de 

kvinnliga klienterna anses bryta mot samhällets könsideal. En av respondenterna, Cecilia, 
säger att kvinnliga klienter i väldigt stor utsträckning försöker kvarhålla sin femininitet 
trots att de är påverkade av narkotika.  

 
De sminkar sig, tar hand om sitt hår, tar hand om den biten fast de är långt nedgångna. Man 
ska ha kommit ganska långt innan man slutar bry sig om det yttre (Cecilia).  
  
Dock uppger Cecilia att det är svårt att säga huruvida denna kvinnlighet speglar sig i 

hur de beter sig. Cecilia säger också att de som använder narkotika ofta är bostadslösa 
och bor i trappor, vilket hon inte ser som särskilt feminint. 

Cecilias tankar och föreställningar kring dessa kvinnor kan komma från vad Mattson 
(2005, s. 26) beskriver som något vi lärt oss och fortsätter lära oss hela tiden om hur män 
och kvinnor ska vara och agera för att passa in i sin könskategori. Kvinnliga narkomaner 
som är bostadslösa och bor i trappor kan här ses som kvinnor som avviker från vad som 
ses som kvinnligt och vad Cecilia har lärt sig är kvinnligt. Att kvinnor ska vara feminina 
(Mattsson, 2005, s. 26) är något som dessa kvinnor inte verkar leva upp till inom vissa 
områden, men inom andra områden anses de vara mer feminina.  

Kvinnligheten är också något som respondenterna talar om. Doris, som är den av 
respondenterna som arbetat mest med kvinnliga klienter, uttrycker att hon pratar mer om 
kvinnlighet med kvinnliga klienter än vad hon pratar manlighet med manliga klienter. 
Uttryck om att kvinnliga klienter inte alltid håller sig till denna kvinnlighet uppkom 
också: 

 
(De) anammar ett manligt beteende. De umgås i de kretsarna, då måste de bli tuffare, får 
inte va veka, svaga. Det har jag sett. […] De lär sig att spela ut sina känslor, de är väldigt 
bra skådespelerskor. När det krävs kan de komma att vara superkvinnliga inför en 
rättegång till exempel och se så oskyldiga och sköra ut. Sen när man möter henne ute på 
gatan så är det en riktig tuffing. Så där har de lärt sig (Doris). 
 
Vad Doris beskriver som duktigt skådespeleri från dessa kvinnor är något som även 

tidigare forskning tar upp, Gaarder, Rodriguez och Zatz (2004, s. 556) går dock steget 
längre och skriver att kvinnliga klienter är manipulativa och att de ljuger mycket. Herz 
(2012, s. 57) skriver att handlingar måste anpassas efter den aktuella kontexten för att 
förändra bilden av vad en kvinna eller man ”är”. En tolkning av det kan även vara att 
kvinnlighet är olika i olika sammanhang. Detta kan vara en förklaring till detta 
”skådespeleri”. Att vara tuff kan ses som kvinnligt i den mansdominerade kriminella 
världen som dessa kvinnor befinner sig i, men för att fortfarande ses som kvinnlig i en 
rättegång kanske en mer stereotyp kvinnlighet krävs.  

Även Annika berättade om kvinnligheten hos de kvinnliga klienterna: 
 

Ja det skulle man nog kunna säga om man tänker sig stereotypa kvinnor som är feminina 
som kanske inte slåss och härjar eller tar för sig så mycket. De kanske bryter mot de 
mönstren, de har varit lite mer utåtagerande. Men annars vet jag inte om jag tycker att de 
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har varit okvinnliga, att de skulle låta, föra sig och se ut som män, det är beroende från 
individ till individ men många ser ut och går och klär sig som kvinnor över lag. Men man 
kan märka när man pratar med dem att de möjligen har en lite råare framtoning (Annika).  
 
Att vara tuff, ta för sig, slåss och ha en råare framtoning är alltså exempel på vad som 

kan ses som ett mer manligt beteende som kvinnliga klienter uppvisar. Detta är exempel 
på vad Mattsson (2005, s. 24) kallar för performativa handlingar, upprepade handlingar 
från män som gör att vi ser handlingarna som typiskt manliga. När kvinnorna anammar 
detta beteende ses de som mer avvikande från sitt kön. Eftersom dessa handlingar oftast 
görs per automatik är det inget som normalt sätt ifrågasätts (Mattsson, 2005, s. 26). 
Annika är dock inne på att det handlar just om stereotypa bilder, dessa beteenden är 
avvikande från den stereotypa bilden av hur en kvinna ska vara. Detta tolkar jag som att 
Annika ändå ifrågasätter om dessa beteenden egentligen gör kvinnorna mindre kvinnliga. 
Även om Annika ser att dessa kvinnor inte följer de stereotypa kvinnliga mönstret så ser 
hon ändå inte kvinnorna som Mattsson (2005, s. 26) beskriver som könsförvirrande, 
provocerande och lustiga för att de avviker från dessa könsmönster.  

Vissa av dessa mer typiskt manliga beteenden, som exempelvis att kunna ta för sig, är 
dock något som respondenterna ser som en resurs.  

 
De tar för sig, kan tala för sig, gå på, prata, försöka övertyga, det kan ju vara både bra och 
dåligt förstås. Det är ju en bra sak om man kan rikta den energin mot att ta tag i vissa delar 
(Annika). 
 
Många har ett väldigt driv. De har energi och de kan. Många är duktiga på att kämpa för 
sin egen sak (Bengt). 
 
Har de väl bestämt sig, att nu får det vara nog, nu vill jag ha en förändring själv. Då har de 
rätt mkt kraft till att driva, att få kontakter, att få hjälpen (Doris).  
 
Detta beteende ses alltså som något positivt. Det är avvikande från det typiskt 

kvinnliga beteendet men ändå ett beteende som uppmuntras. Herz (2012, s. 57) skriver att 
denna typ av avvikande beteende, när det upprepas, kan i slutändan göra en förändring 
gällande synen på både kvinnan och hennes beteende. Synen på kvinnlighet kan 
förändras i små steg vid upprepade handlingar (Herz, 2012, s. 56f).  

Utöver det driv frivårdsinspektörerna ser hos de kvinnliga klienterna är de ganska 
restriktiva med vilka resurser kvinnorna besitter. Istället, precis som Mattsson (2005, s. 
79) skriver, hamnar fokus på kvinnornas problematik. Precis som Gaarder, Rodriguez och 
Zatz (2004, s. 557) skriver så upplever respondenterna att kvinnliga klienter ofta varit 
med om olika typ av övergrepp. Annika nämner att det inte är ovanligt att kvinnliga 
klienter har blivit misshandlade eller utsatta för någon form av brottslighet. Även Doris 
säger att övergrepp är vanliga i de miljöer kvinnorna lever i, då de miljöerna innefattar 
kriminella och missbrukare. Bengt är dock mer inne på att det våld kvinnorna har varit 
med ofta kommer från en partner.  

Även emotionella problem återkommer som typiska kvinnoproblem. Kvinnor ses som 
mer emotionellt instabila och har oftare emotionella problem än män (Magnus & Lurigio, 
2005, s. 71; Mullany, 2002, s. 170). Både svaren som Doris och Cecilia ger tyder på 
detta. De båda pratar om att kvinnorna ofta gråter mycket och kan bli mer känslomässiga 
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i sina samtal med frivårdsinspektörer. Cecilia uppger att männen är mer sakliga medan 
kvinnorna gärna pratar om sina känslor och relationer medan Annika har en annan syn på 
emotionella problem. 

 
Det kan bli väldigt känsloladdat och ofta tårar (i samtalen med kvinnliga klienter). Det är 
väldigt påfrestande ofta (Cecilia). 
 
Det tycker jag finns hos alla. Hos män också. Tycker inte att det är jättestor skillnad mellan 
könen kanske istället från individ till individ (Annika). 
 
Både övergreppen och emotionella problem verkar dock ses som en problematik som 

framförallt förekommer hos kvinnor. De emotionella problemen och att kvinnorna anses 
gråta mer än männen kan vara ett exempel på performativa handlingar, handlingar som 
upprepas för sedan ses som ett kvinnligt beteende (Mattsson, 2005, s. 24). När fler 
kvinnor än män gråter i samtalen med frivårdsinspektörerna blir de en del i görandet av 
kön, på grund av att det framförallt är kvinnor som gråter upprepade gånger blir det 
typiskt kvinnligt beteende. Övergreppen, å andra sidan, kan istället kopplas till hur 
heterosexualitet ses som något naturligt och därmed blir män och kvinnor varandras 
motsatser (Herz, 2012, s. 36; Mattsson, 2005, s. 26). Då att slåss ses som något typiskt 
manligt blir ofta kvinnan, som är motsatsen till mannen, offret för detta. 

I respondenternas svar kan jag i vissa fall se en stereotyp bild av kvinnorna. Vissa talar 
om en kvinnlighet, om hur de kvinnliga klienterna bryter mot kvinnligheten då de 
anammar ett mer manligt beteende. En bild av den sköra kvinnan upprätthålls också då 
man talar om den emotionella kvinnan och hur kvinnliga frivårdsklienter ofta blir offer 
för andras brottslighet. Dock finns en tendens till ifrågasättande av dessa stereotypa 
bilder och vissa försöker även se likheterna mellan män och kvinnor. 
 
Behov och behandling 
Behov av att få hjälp och behandling för en problematik utanför det aktuella brottet är 
återkommande i den tidigare forskningen gällande kvinnliga klienter. Exempel på detta är 
frivårdsinspektörer, och personal inom missbruksvården som anser att kvinnliga klienter 
har behov av behandling i föräldraskap samt för sina emotionella problem (Magnus & 
Lurigio, 2005, s. 71; Mattsson, 2005, s. 176; Mullany, 2002, s. 170). Behandlingen består 
ofta av program och även där särskiljs kvinnliga från manliga klienter. Tidigare forskning 
indikerar att dessa program för kvinnliga klienter saknar en helhetssyn, missar viktiga 
delar i behandlingen samt att programmen ofta specificerar sig på kvinnor istället för 
deras behov (Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 551; Mullany, 2002, s. 173). 

Programmen som finns inom frivården pratar respondenterna gärna om. Att 
programmen som de kvinnliga klienterna går skulle vara specialiserade på kvinnor 
specifikt och inte deras behov är dock inget som respondenterna speglar. Samtliga 
respondenter nämner att det endast finns ett kvinnoinriktat program och det är dessutom 
inget som de tillhandahåller vid detta frivårdskontor. Istället får kvinnorna gå program 
som även männen kan gå, och Doris påpekar även att dessa program är utformade efter 
män men att kvinnorna ändå kan gå dem. Hur program väljs beror inte på kön utan 
lämplighet av program utifrån typen av brott och vilka behov klienterna har, uppger 
Doris. Fokus hos respondenterna ligger dock på att det inte bör förekomma mixade 
grupper i programmen.  
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Det finns föreställningar kring om män och kvinnor blandas i behandlingshem eller 
programverksamhet eller så att de inte kan koncentrera sig riktigt på programmet eller 
behandlingen för att de hamnar i ett läge där man tänker i termer av att jaga partner eller så, 
att det blir kärleksintressen eller sådana saker (Bengt). 
 
I det Bengt säger återkommer vi till att heterosexualitet ses som något naturligt. 

Kvinnor och män förväntas att vara sexuellt attraherade av varandra (Herz, 2012, s. 
36). Detta tyder på att bilden som historiskt sett har förekommit, att kön ska separeras 
i behandling för att kunna hantera och kontrollera sexuella drifter (Mattsson, 2005, s. 
19), fortfarande finns. Även om Bengt också kommenterar att det självklart finns 
homosexuella inom kriminalvården så utgår man från att detta problem ändå finns 
främst om manliga och kvinnliga klienter blandas. Den stereotypa bilden av att män 
och kvinnor ses som motsatser och därför attraheras av varandra blir väldigt central i 
det Bengt säger. 

Både Bengt och andra respondenter är dock främst inne på att mixade grupper i 
behandlingen kan vara problematiskt för specifikt kvinnliga klienter. 

 
När man blandar män och kvinnor sätter genast det här spelet igång, mellan männen och 
kvinnorna, det här som de är vana med att ha ute. Så det blir svårt att jobba med dem 
(Doris). 
 
Vad Doris är inne på är att de manliga och kvinnliga klienterna beter sig på ett visst 

sätt när de möter varandra. Detta sätt innebär en problematik i arbetet med klienterna som 
Doris inte upplever när behandlingen endast består utav det ena könet. Annika utrycker 
också att det kan finnas en problematik med att blanda manliga och kvinnliga klienter. 
Annika menar dock att det görs i program som inte är behandlingsprogram. 

 
Någon gång har de mixat kön, i Prime For Life (ett program inom kriminalvården, min 
anmärkning) så har de kunnat mixa damer och herrar. Men ofta så tror jag att man försöker 
dela upp det medvetet […] Just Prime For Life vet jag att de har mixat vid ett par tillfällen 
men det är å andra sidan inget påverkansprogram, det är en informationskurs. […] Det är 
ganska tydligt eftersom vi är så måna om kvinnorna, man vill inte gärna mixa 
påverkansprograms grupper, att man har två tjejer med och resten killar (Annika). 

 
Även om Annika uttrycker att det går att blanda kön i informationskurser så finns ändå 

en tanke om att det inte får finnas för få kvinnliga klienter för att kvinnorna inte ska 
känna sig utsatts. Cecilia är inne på samma spår då hon utrycker att de kvinnliga 
klienterna inte bör vara ensamma i en grupp med bara manliga klienter. 
 

Det kan va lite känsligt också eftersom majoriteten av klienterna är män och då är det 
viktigt att se att kvinnorna blir några stycken. Jag skulle helst se att man har två till tre 
kvinnor i en grupp på 10 till 12. Jag skulle inte vilja sätta att en kvinna blir själv när det 
bara är män, det brukar vi tänka lite på när vi sätter ihop grupperna (Cecilia). 
 
Bengt utrycker också att kvinnorna helst inte bör vara ensamma i en grupp med flera 

manliga klienter. Detta för att de kvinnliga klienterna kan anse att en sådan situation 
skulle vara jobbig för dem. 
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När det är grupprogram så är vi lite försiktiga med att sätta in kvinnor tillsammans med en 
stor grupp män. Vi gör det ifall det är fler kvinnor i programmet men vi sätter inte gärna in 
en ensam kvinna tillsammans med sex eller sju män. Där finns det väl någon föreställning 
om att den kvinnan då kan uppleva det som jobbigt att det bara är män och att det kanske 
blir en speciell atmosfär också (Bengt). 
 
Bilden av att kvinnorna tycker det är jobbigt och svårt på olika sätt att vistas i grupper 

med flera män är väldigt påtaglig. Det är viktigt för frivårdsinspektörerna att skydda 
kvinnorna från män på olika sätt. Detta syns även i valet av frivårdsinspektör i arbetet 
med kvinnliga klienter. De som främst arbetar med kvinnliga klienter är just kvinnliga 
frivårdsinspektörer. Bland respondenterna finns det dock tankar om att det kanske inte 
alltid är bra att endast ha kvinnliga frivårdsinspektörer i arbetet med kvinnliga klienter 
och Cecilia uttrycker att det skulle kunna vara bra att de får träffa manliga 
frivårdsinspektörer också. 

 
Med en manlig handläggare skulle man kunna visa att det finns män som är bra också, alla 
är inte skitstövlar (Cecilia). 
 
Precis som Cecilia uttrycker Bengt att manliga frivårdsinspektörer skulle kunna vara 

något positivt för de kvinnliga klienterna eftersom att de kan visa att inte alla män har 
dolda agendor. Bengt är dock också inne på att det kan finnas nackdelar med att kvinnliga 
klienter oftast får träffa specifikt en kvinnlig frivårdsinspektör. 

 
En nackdel kan väl va att de återigen blir särbehandlade om det är så att det bara är kvinnor 
som träffar kvinnor så är det ju verkligen så att vi på ett sätt vidmakthåller den här kanske 
sneda jämställdheten (Bengt). 
 
Även Annika uttrycker att det kan finnas nackdelar med att medvetet se till att 

kvinnliga klienter får träffa kvinnlig frivårdsinspektör. Annika menar att även om detta 
görs för att hjälpa de kvinnliga klienterna så kan istället den könsstereotypa bilden av 
dem förstärkas och därmed ha motsatt effekt.  

 
Det som skulle kunna bli är inte i själva kontakten med handläggare och klient utan kanske 
snarare att om vi nu medvetet väljer att ha kvinnliga handläggare på kvinnliga klienter just 
på grund av könet så ser jag en fara i att vi förstärker det här kvinnliga/manliga, 
samhällssynen på kvinnor som mer sårbara, mer utsatta, mer sköra, mer kränkbara och 
även om den synen är att hjälpa kvinnor överlag så har jag en personlig rädsla av att det ger 
en motsatt effekt också (Annika). 

 
Trots detta uppger respondenterna att detta är något positivt för kvinnorna då de ofta 

har dålig erfarenhet av män, i form av exempelvis övergrepp, och därför känner sig 
tryggare i arbetet med kvinnorna. Cecilia menar till och med att vissa kvinnor inte ens 
skulle komma till frivården om de fick en kallelse från en man. Och även om detta inte 
gäller alla kvinnor så vill frivårdsinspektörerna inte riskera något. Samtliga 
frivårdsinspektörer uppger att de kvinnliga klienterna pratar mer intima saker, öppnar upp 
lättare och känner sig tryggare med en kvinnlig frivårdsinspektör.  



 21 

Som Herz (2012, s. 36) och Mattsson (2005, s. 27) skriver att män och kvinnor är 
varandras motsatser så anser respondenterna att kvinnorna behöver någon som är mer lik 
dem själva. De är inte ute efter motsatser i behandlingen utan någon som i större grad kan 
förstå kvinnornas situation, vilket respondenterna tror att kvinnliga klienter ser mer hos 
en kvinnlig än en manlig frivårdsinspektör. Herz (2012, s. 27) skriver också att 
kategorisera klienter som exempelvis ”kvinnor” kan hjälpa och möjliggöra stöd för den 
specifika gruppen. Vilket syns i arbetet med kvinnliga klienter på Frivården och i det 
respondenterna uttrycker. Det finns dock en poäng i den kritik som respondenterna 
uttrycker ovan. Herz (2012, s. 27) menar nämligen att denna kategorisering av klienter 
också kan utgöra ett hinder i behandlingen.  

Som tidigare nämnt anses emotionella problem vara något som ses som ett typiskt 
kvinnligt problem, det tillsammans med psykiska problem utgör grunden till att 
respondenterna uttrycker att samtal är en viktig del i arbetet med kvinnliga klienter. Horn 
och Evans (2000, s. 186) menar att fokus ligger på kvinnans emotionella och psykiska 
tillstånd, dock visar inte tidigare forskning den vikt som respondenterna lägger vid samtal 
med kvinnliga klienter.  Doris talar om att kvinnorna behöver mer psykologhjälp än 
männen men också mer samtal i allmänhet. Även Annika är inne på att kvinnorna 
behöver samtalsstöd och likaså Cecilia. 

 
Jag känner att de har större behov av att prata och älta och reda ut, få stöttning i vad som är 
rätt och fel. […] Jag tror, vare sig man tänker på det eller inte, att man ger kvinnan mer tid i 
samtalen (Cecilia). 
 
Vissa av respondenterna antyder att det ger ett stöd till kvinnliga klienter som de inte 

anser att manliga klienter behöver i samma utsträckning. Cecilia uttrycker det också som 
en ”mammaroll” där hon ser lite extra hur det går för en kvinnlig klient än en manlig. 
Detta kan vara en följd av bilden av kvinnor som Herz (2012, s. 37f) beskriver där 
kvinnor är i större behov av ett omfattande socialt stöd av olika grupper än vad män är. 
En tanke kan därför vara att frivårdsinspektörerna ser sig själv som en del i det stöd 
kvinnliga klienter behöver men som männen inte anses behöva i samma utsträckning och 
därför inte får det. 

Mattsson (2005, s. 176) skriver att föräldraskap och barn är två centrala delar i 
kvinnliga klienters behandlingar. Och ett behov hos de kvinnliga klienterna som 
återkommer hos respondenterna är att kvinnorna behöver hjälp i sin föräldraroll. Både 
Annika och Bengt uttrycker att kvinnliga klienter i större utsträckning än manliga klienter 
har ansvaret för barnen, även om männen i lika stor utsträckning har barn. Eftersom 
kvinnorna oftare har ansvaret för barnen är det också viktigt att hjälpa dem i detta. 

 
Kvinnliga klienter har ofta en närmare relation till sina barn, är mycket mer involverade i 
sina barn och då blir det mkt viktigare för oss att se till att de barnen har det bra. […] Det 
är sällan en kvinnlig klient som har barn som har lämnat full vårdnad till sin skötsamma 
man som tar hand om dem full tid och hon inte bryr sig, så som det kan vara med manliga 
klienter i vissa fall. Det är inte högsta prioritet som på samma sätt som hos kvinnliga 
klienter. (Annika).  
 
Det är mer sällan man hör män utrycka önskemål om att få en bättre kontakt med sina barn 
eller få tillbaka sina barn eller hävda sin rätt när det gäller umgängesfrågor och sådana 
saker. Det faller på nått sätt på kvinnan och då slåss hon då för sina barn (Bengt). 
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Denna bild av att kvinnan är den som har ansvaret för barnen och att kvinnliga klienter 

i större utsträckning än manliga klienter har ett behov av hjälp i föräldraskapet skriver 
även Magnus och Lurigio (2005, s. 71). Det är också något som är viktigt att prata om i 
den behandling kvinnliga klienter får (Mattsson, 2005, s. 181). Här finns tydligt en 
gemensam bild inom forskning samt hos respondenter där kvinnliga klienter och barn hör 
ihop. Denna, och även andra, ojämlikheter mellan kvinnor och män är dock något Bengt 
inte anser att de bör arbeta med här och nu utan istället välja sina tillfällen. 

 
Jag är helt övertygad om att det görs skillnad. Jag tror tyvärr också att det kanske måste 
vara så, för de är en produkt av, precis som jag är, att ha växt upp från 50-talet fram till 80-
talet och då va världen kanske inte jämlik och då har man redan tilldelats sina ojämlika 
roller och sin skeva självbild och jag tror att det är fel läge att korrigera den självbilden. 
[…] Jag håller med om att det är angeläget att jobba med jämlikhet och jämställdhet på alla 
områden i samhället men man måste börja i rätt ände och välja sina strider (Bengt).  
 
Även Herz (2012, s. 56) är inne på att det vi lärt oss tidigare, vilka sammanhang vi 

levt i och lever i nu påverkar hur vi beter oss. Att ha växt upp i en tid där det var 
självklart att kvinnan skulle ta hand om barnen påverkar säkert därför både de manliga 
och kvinnliga klienterna i deras val av att ta ansvaret eller inte för sina barn. De är med 
och gör kön utifrån sin förförståelse och sin bakgrund.  

Bilden av vilka behov kvinnliga klienter har och vilken typ av behandling de behöver 
är till viss del präglade av en stereotyp könsbild. Kvinnliga klienter ska helst inte 
beblandas med män, varken klienter eller frivårdsinspektörer, då det både kan uppstå 
attraktioner samt en svår situation för kvinnan då denne inte litar på män. Att kvinnliga 
klienter också har ett större behov av stöd än män kan också ses som stereotyp, likaså 
bilden av att kvinnorna bär ansvaret för att ta hand om barnen. Det märks dock att 
respondenterna ifrågasätter och diskuterar sin position i detta samt att det finns en 
förståelse för att det inom vissa områden bör göras en förändring, även om den bör ske i 
små steg. 
 
Kvinnlig eller manlig frivårdsinspektör 
Kvinnliga och manliga frivårdsinspektörer har enligt Ungmark (1992, s. 77f) samma bild 
av vem den typiska kvinnliga klienten är. När det kommer till vilka behov och problem 
kvinnliga klienter har delar sig dock denna bild mellan manliga och kvinnliga 
frivårdsinspektörer (Horn & Evans, 2000, s. 185). Manliga frivårdsinspektörer har fokus 
på faktorer som droganvändning och behovet av pengar medan de kvinnliga 
frivårdsinspektörerna fokuserar på faktorer som stress och dålig självkänsla (Horn & 
Evans, 2000, s. 185). 

Denna typ av skilda behovs- och problematikbilder finner jag dock inte bland 
respondenterna. Även om det är svårt att hitta några klara skillnader när endast en manlig 
frivårdsinspektör deltog som respondent finns det dock en sak som klart skiljer denna 
manliga frivårdsinspektör från de kvinnliga frivårdsinspektörerna i arbetet med kvinnliga 
klienter. Rädslan av att missuppfattas just på grund av att han är man. 

 
Jag är väldigt rädd för att framstå som en mansgris eller låta påskina hennes kön. Jag 
försöker att bemöta henne som en individ precis som jag försöker bemöta män men i mitt 
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försök att göra det så blir ofta resultatet att jag mer korrekt, mer eftertänksam i vad jag 
säger och hur jag säger det (Bengt). 
 
Att kvinnliga frivårdsinspektörer skulle se arbetet med kvinnliga klienter som svårare 

än med manliga klienter i större utsträckning än vad manliga frivårdsinspektörer gör, som 
Ungmark (1992, s. 183) skriver, syns inte alls hos respondenterna. Här är det framförallt 
Bengt som uppvisar att han tycker det är svårt att arbeta med kvinnliga klienter. Mattsson 
(2005, s. 23) skriver att likheter mellan män och kvinnor kan osynliggöras när för mycket 
fokus ligger på könet. I Bengts arbete med kvinnliga klienter kan detta vara en anledning 
till att han tycker det är svårt. För mycket fokus hamnar på att män och kvinnor är 
motsatser till varandra, som Herz (2012, s. 36) och Mattsson (2005, s. 27) skriver om, 
och för lite fokus hamnar på vilka likheter som ändå finns där. 

Bengt säger dock att han tror sig göra större skillnad på manliga och kvinnliga klienter 
än vad det egentligen behövs. 

 
Det tror jag, som exempel i mitt försök att inte göra skillnad så innebär ju det att jag 
faktiskt gör det på något sätt. Bara det att jag har de tankarna när jag träffar en kvinna, 
”kom ihåg nu att väga dina ord på guldvåg och inte säga något som kan uppfattas som 
sexistiskt”. Ett resultat av det kan vara att jag blir mer skämtsam med manliga klienter, 
medan jag kan upplevas som mer strikt och seriös eller professionell när jag träffar 
kvinnliga klienter (Bengt).  
 
Denna typ av skillnad i arbetet med kvinnliga och manliga klienter förkom inte bland 

svaren från de kvinnliga respondenterna. Något som däremot syntes i svaren hos de 
kvinnliga respondenterna men inte hos den manliga respondenten var bilden av att 
kvinnliga klienter är mer känslosamma och gråter lättare än manliga klienter. Detta 
menar dock Ungmark (1992, s. 187) är en bild av kvinnliga klienter som framförallt 
brukar förekomma hos manliga frivårdsinspektörer. 

 
Kvinnorna snyggar till sin historia lite, de ljuger lite, omedvetet för att de inte vill att det 
ska vara så illa som det egentligen är. För då blir det jobbigt. Medan män mer kan säga 
som det är. Om kvinnorna berättar som det är kan de börja gråta hejdlöst, då får de kontakt 
med de känslor de försöker förtränga (Doris). 

 
Att Doris ser denna skillnad hos män och kvinnor skulle kunna vara en följd av den 

stereotypa bild av vad som är manligt och kvinnligt som Mattsson (2005, s. 27) skriver 
om. Den livssituation som klienterna befinner sig i kan vara något som anses mer manligt 
vilket kan göra att kvinnorna hamnar i en situation där hon inte lever upp till samhällets 
syn på femininitet och därmed är mer känslig för att prata om det. Även Cecilia uttrycker 
att kvinnliga klienter gråter men till skillnad från Doris menar Cecilia att det mer är i 
allmänhet än vid specifika tillfällen. 

 
Man kommer ofta en kvinnlig klient närmare, upplever jag, för det blir prat om känslor så 
mkt. Det kan bli väldigt känsloladdat och ofta tårar. Det är väldigt påfrestande ofta 
(Cecilia).  

 
Om Bengt osynliggör likheter mellan män och kvinnor kan detta vara tecken på vad 

Mattsson (2005, s. 24) beskriver som osynliggörande av skillnader mellan kvinnor. Även 
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om Cecilia använder ordet ”ofta” blir det ändå en tendens till att dra de kvinnliga 
klienterna över en kam.  

Även om vissa skillnader kan ses mellan manliga och kvinnliga frivårdsinspektörers 
syn på arbetet med kvinnliga klienter så finns ändå motsatt skillnad inom den tidigare 
forskningen. Detta tyder på att även om en skillnad är funnen här så kan det inte antas att 
denna skillnad skulle gällt om fler ingått i studien. 
 
Slutdiskussion 
 
I granskandet av frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, 
behov, resurser och behandling har jag märkt att forskningen inte helt stämmer överens 
med vad respondenterna i min studie förmedlat. Enligt tidigare forskning finns det en 
könsstereotyp bild av kvinnliga klienter inom kriminalvården och missbruksvården 
(Gaarder, Rodriguez & Zatz, 2004, s. 567; Horn & Evans, 2000, s. 186; Mattsson, 2005, 
s. 174, 179, 188; Mullany, 2002, s. 170).  Denna könsstereotypa bild finner jag inte alls i 
samma utsträckning bland respondenterna för denna studie. Även om respondenterna 
visar på vissa könsstereotypa bilder av kvinnor, som att de har en mer emotionell 
problematik, har större behov av hjälp för sina barn eftersom de bär ett större ansvar än 
männen samt är skörare än män, så finns det ändå en diskussion och en medvetenhet om 
detta som tidigare forskning inte har visat på.  

Utöver den könsstereotypa bilden av kvinnliga klienters problem och behov skiljer sig 
också forskningen från respondenternas svar gällande deras resurser och behandling. 
Medan forskningen inte får fram några resurser alls gällande kvinnliga klienter så berättar 
respondenterna om det driv som respondenterna ser hos kvinnliga klienter. Gällande 
behandlingen är tidigare forskning inne på att kvinnor ofta får gå program utifrån sitt kön 
istället för sina behov (Mullany, 2002, s. 173) medan respondenterna säger tvärtom, att 
det finns väldigt få program gjorda för specifikt kvinnor och de får istället gå program 
gjorda för män men som passar deras problematik och behov. 

Att se skillnaden på manliga och kvinnliga klienter har varit en stor del av tidigare 
forskning, medan respondenterna i denna studie även velat tala om vilka likheter som 
finns. Inom vissa områden, som att blanda kön i kriminalvårdens program eller att en 
kvinnlig klient skulle behöva träffa en manlig frivårdsinspektör, har respondenterna varit 
noga med att det ändå finns en skillnad på män och kvinnor. Inom andra områden, som 
exempelvis vilka program klienterna ska gå, har fokus legat på individen och inte könet. 
Att se både skillnaderna och likheterna är förmodligen något positivt i arbetet med de 
kvinnliga klienterna då det är viktigt att se till individen men också förstå att dessa 
kvinnor ofta känner sig otrygga i mötet med män. 

Att se huruvida det finns någon skillnad på hur kvinnliga klienters problem, behov och 
resurser beskrivs av frivårdsinspektörerna beroende på om inspektören är en man eller 
kvinna har varit svårt i denna studie. Även om både Ungmark (1992, s. 77f, 183 & 187) 
samt Horn och Evans (2000, s. 185) visar på likheter och skillnader i arbetet med 
kvinnliga klienter utifrån könet på frivårdsinspektören så har denna uppsats begräsningar 
som gör det svårt att visa på detta också. Trots detta kan en tendens av rädsla för att göra 
fel med kvinnliga klienter synas hos den manliga respondenten, vilket inte synts hos de 
kvinnliga respondenterna.  
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Den största skillnaden som jag finner mellan tidigare forskning och respondenternas 
svar är den könsstereotypa bilden av kvinnliga klienter. Att dessa stereotypa bilder finns 
inom tidigare forskning men inte förekommer i samma uträckning bland respondenterna i 
denna studie kan ha flera förklaringar. Även om majoriteten av den tidigare forskningen 
som har använts i denna studie är gjord under 2000-talet så har det ändå gått ett antal år 
sedan de skrevs. En av anledningarna till att de visar en klarare stereotyp bild av 
kvinnliga klienter än respondenterna i denna studie gör kan ha att göra med den tid som 
gått sen den tidigare forskningen skrev och den utveckling vi fått under den tiden i frågan 
om jämlikhet. Om dagens samhälle ses som mer jämlikt kan det vara en anledning till att 
dessa stereotypa bilder minskas. Det kan finnas en bättre förståelse kring kvinnliga 
klienter idag på grund av att samhället är mer jämlikt vilket kan leda till att klienterna 
bedöms utifrån individen istället för könet och därmed försvinner vissa av de 
könsstereotypa bilderna. 

 
Studiens styrkor och begränsningar 

En styrka i uppsatsen kan vara att semistrukturerade intervjuer har gjorts, detta har 
gjort att följdfrågor har använts och nya frågor har tillkommit utefter vad respondenterna 
har svarat. Detta har gjort att områden berörts som kunde ha missats vid en enkät där 
följdfrågor inte skulle förekommit. 

Detta skulle dock också kunna vara en begränsning. Eftersom semistrukturerade 
intervjuer har gjorts så har det funnits en annan begräsning i antalet respondenter än om 
en enkätundersökning hade gjorts istället. Detta gör att det blir svårt att göra någon form 
av generalisering och en bild över hur arbetet generellt ser ut med kvinnliga klienter är 
svårt att få. 

En av begränsningarna med denna studie är, som tidigare nämnt, antalet respondenter. 
Både att endast fyra respondenter deltog samt att endast en man deltog kan ha påverkat 
både resultatet och jämförelserna mellan manliga och kvinnliga frivårdsinspektörers 
beskrivningar.  

Att tidigare forskning till viss del visat på andra slutsatser än vad respondenterna i 
denna uppsats har uppgett ser jag också som en styrka. Att hitta delar som tidigare 
forskning inte visat på och på så vis se att den stereotypa bild som funnits inte alltid 
behöver vara en central del i arbetet med kvinnliga klienter.  
 
Förslag på vidare forskning 
För att gå vidare efter denna studie anser jag att framtida forskning bör fokusera på hur 
arbetet med kvinnliga klienter kan bli mindre könsstereotypt. Även om min studie har 
visat en liten tendens till ifrågasättande till de könsstereotypa bilder som finns inom 
frivården så visar både tidigare forskning samt respondenterna i denna studie att dessa 
könsstereotypa bilder ändå finns. Därför behöver vi arbeta vidare för att se hur arbetet 
med kvinnliga klienter kan förändras till det bättre och i större utsträckning utgå från 
individen och inte dess kön.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Hur stor fördelning har ni på kvinnliga och manliga klienter på detta frivårdskontor? 
Vilka åldrar? 
Vilken bakgrund har dessa? 
 
Program 
Vilka program erbjuds kvinnor och män? 
Finns det särskilda program för kvinnor? 
Vad innehåller dessa program? 
Blandar ni män och kvinnor i program som körs i grupp? Varför/varför inte? 
 
Problem 
Hur skulle du beskriva en typisk kvinnlig klient i frivården? 
Vilka problem har dessa kvinnor? (t.ex. sexuella, fysiska och psykiska övergrepp? 
Avvikande beteende från sitt kön? Emotionella problem?) 
Vilka problem anser du är viktigast att arbeta med gällande dessa kvinnor? 
Har kvinnorna andra problem jämfört med männen? (t.ex. emotionella problem?) 
 
Behov 
Vilka behov anser du att kvinnorna har? 
Vad behöver de framförallt få hjälp med? (t.ex. är det viktigt med utseende? Viktigt med 
kunskaper om matlagning? Emotionella behov? Tränas i modersrollen?) 
Hur gör ni inom frivården för att tillgodose dessa behov? 
Har kvinnorna andra behov jämfört med männen? 
 
Resurser 
Om vi talar generellt, vilka resurser ser du att dessa kvinnor har? 
Hur ser möjligheterna på arbetsmarknaden ut för dessa kvinnor jämfört med männen? 
Hur ser möjligheterna till utbildning ut för dessa kvinnor jämfört med männen? 
Hur ser möjligheterna att ta hand om sina barn ut för dessa kvinnor jämfört med männen? 
Har kvinnorna andra resurser jämfört med männen? 
 
Eventuella skillnader i arbetssätt 
Ser du någon märkbar skillnad i arbetet med kvinnor och män? 
Vilka skillnader finns i sättet att tala med kvinnor jämfört med män? 
Vilka skillnader finns i vad man talar om med kvinnor jämfört med män? 
Finns skillnader i behandlingsrelationerna till kvinnor jämfört med män? 
Tror du att det görs skillnad på kvinnliga och manliga klienter? På vilket sätt? 
 
Kvinnliga frivårdsinspektörer 
Finns det någon tanke bakom att framförallt kvinnliga frivårdsinspektörer arbetar med 
kvinnliga klienter? 
Varför har ni valt att kvinnor arbetar med kvinnor? 
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Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kvinnor arbetar med kvinnor? 
Skulle arbetet se annorlunda ut om en man arbetade med dessa kvinnor? Hur och varför? 
Tänker ni liknande gällande manliga klienter? Varför/varför inte? 
Hur tänker ni gällande kön vid fördelning av lekmannaövervakare? 
 


