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SAMMANDRAG 
Arbetet som kriminalvårdare handlar inte enbart om att övervaka kriminella personer på 

anstalter. Det handlar även om att motivera, förändra intagnas beteenden, vägleda, trösta, 

säkerställa vardagen samt påvisa vad som är rätt eller fel och tilldela intagna konsekvenser vid 

överträdelser. Examensarbetets syfte var att undersöka och beskriva kriminalvårdares syn på 

yrkesrollen och vad deras uppfattning var om hur de ska arbeta. Genom semistrukturerade 

intervjuer med kriminalvårdare och kvalitativ textanalys mynnade resultatet ut i att de 

perspektiv kriminalvårdare ska arbeta utifrån för att uppnå verksamhetens huvudsakliga 

samhällsuppdrag är Vårda, Fostra och Vakta.  

Fostra, Vårda och Vakta inte är oproblematiska perspektiv att arbeta utifrån på grund av olika 

utmaningar som kriminalvårdare står inför. Kriminalvårdare som tjänstepersoner bör även 

förhålla sig till lagar som finns samt arbeta lika mycket med samtliga tre perspektiv för att 

uppdraget ska uppnås. 

Nyckelord: kriminalvårdare, makt, kön, byråkrati 
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1. INLEDNING 

1.1  Introduktion 
Att arbeta som kriminalvårdare på en klass1-anstalt i Sverige innebär arbete i en utsatt miljö i 

den bemärkelsen att det förekommer nära arbete med några av de grövsta kriminella 

människorna som finns inom riket. Yrkesrollen som kriminalvårdare innebär att särskilja den 

kriminella personen till att se personerna som individer. De intagna har redan blivit dömda 

och det är inte kriminalvårdarnas uppgift att döma dem igen. Kriminalvårdarna ska snarare 

arbeta med att klienterna ska komma bättre ut vilket är myndighetens vision och innebär att 

intagna ska ges möjligheten att leva utan kriminalitet och missbruk efter avtjänat straff 

(Kriminalvården, 2007). Kriminalvårdarnas arbete ska bidra till att risken för brottsåterfall ska 

minska och på så sätt öka tryggheten i samhället, vilket också är Kriminalvårdens 

huvuduppdrag (Kriminalvården, u.å.a).  

Badersten och Gustavsson (2011) beskriver att statsvetare intresserar sig bland annat för 

frågor om makt, offentliga institutioner samt om relationer mellan de två. Syftet för vissa 

statsvetare är att ge djupare förståelse för politik eller bidra och höja kvaliteten i politiken 

vilket därigenom genererar i nytta för samhällsutvecklingen (Badersten & Gustavsson, 2011). 

Eftersom Kriminalvården är en statlig myndighet och kriminalvårdare är tjänstepersoner har 

examensarbetet statsvetenskaplig relevans. Det finns förhoppningar att examensarbetet kan 

bidra till utveckling av myndigheten och höja kvaliteten på kriminalvårdares arbete som kan 

gynna samhället i sin tur genom att brottsåterfallsrisken minskar och tryggheten i samhället 

ökar. 

Kriminalvårdare har en mångfacetterad yrkesroll vilken utgår från huvuduppdraget. 

Yrkesrollen handlar inte enbart om att korrigera och vakta intagna. Arbetsuppgifterna är 

många och kriminalvårdare ska bland annat visitera, bevaka, vara förebilder, motivera och 

påvisa rätt och fel beteende.  

De olika arbetsuppgifterna kan resultera i oklarheter kring vad/vilka perspektiv 

kriminalvårdare har på hur det huvudsakliga uppdraget ska uppnås. Genom examensarbetet 

ska det klargöras vilka perspektiv kriminalvårdare arbetar utifrån för att uppnå verksamhetens 

huvuduppdrag samt beskriva vad yrkesrollen innebär. Betydelsen av att klargöra för hur 

kriminalvårdare ska uppnå uppdraget är viktig för att oklarheter i arbetsutförandet kan 

resultera i psykiska eller fysiska men eller värre – mord (Svenska Dagbladet, 2012).  
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Sedan tidigare har jag personligen erfarenhet av att arbeta som kriminalvårdare och genom 

arbetet väcktes olika frågor hos mig som jag ville studera. Det var frågor om bland annat 

makt, hierarkier, maktstrukturer och könsnormer som väcktes. Jag besitter även kunskap kring 

transkribering av forskningsintervjuer då även det är något jag arbetat med.  

1.2 Bakgrund 
En av de statliga myndigheter som finns i Sverige som lyder under riksdag och regering är 

Kriminalvården. Kriminalvården styrs även av externa och interna styrdokument så som 

regleringsbrev, arbetsordning, myndighetsförordning, förvaltningslag samt andra lagar. I 

regleringsbrevet framgår vilka mål och särskilda uppdrag som verksamheten har samt 

myndighetens budget (Kriminalvården, u.å.b). Verksamhetens främsta uppdrag är att minska 

risken för brottsåterfall för att på så sätt öka tryggheten i samhället (Kriminalvården, u.å.a). 

Kriminalvården har flertalet olika uppgifter och av myndighetens arbetsordning framgår det 

att: 

[…] myndigheten ska ansvara för att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt 

utföra transporter och personutredningar i brottmål. Kriminalvården ska verka för att påföljder 

verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt, att lagföring kan ske på ett effektivt sätt och att 

återfall i brott förebyggs. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet 

under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och 

innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov (Kriminalvården, 2018). 

 

I arbetsordningen illustreras också ett organisationsschema som påvisar att verksamheten är 

en enrådighetsmyndighet – alltså en förvaltningsmyndighet – under regeringen som leds av en 

myndighetschef, det vill säga en generaldirektör (Kriminalvården, 2018). 

Svenska fängelser kategoriseras efter olika säkerhetsklasser samt segregering av kvinnor och 

män genom att det inte finns anstalter som blandar intagna utan det finns specifika anstalter 

för kvinnor respektive för män. Det som kännetecknar de olika säkerhetsklasserna är hur 

mycket övervakning som finns. Slutna anstalter med säkerhetsklass 1 är särskilt utrustade och 

anpassade för att hantera intagna som ses som riskfyllda och som bedöms ha en hög 

rymningsrisk eller risk för fritagning. Säkerhetsklass 2-anstalter är även de slutna men 

säkerhetsnivån är lägre och där förekommer lägre grader av kontroll och övervakning. Den 

lägsta säkerhetsklassen är säkerhetsklass 3 och saknar rymningshinder (Kriminalvården, 

u.å.c).  

Liksom all statlig verksamhet har Kriminalvården en värdegrund som bottnar i grundlag och 

lag (Kriminalvården, u.å.d.). Värdegrunden ska verka vägledande för arbetssättet och för hur 

personalen ska förhålla sig till de personer som påträffas under arbetet. Den statliga 

värdegrunden för samtliga verksamheter (Kriminalvården, u.å.d) är: 
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• Demokrati – all offentlig makt utgår från folket 

• Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna 

• Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas 

• Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

• Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med respekt för 

allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet 

• Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och 

tillgänglighet (Kriminalvården, u.å.d.) 

I Kriminalvårdens egen värdegrund som bygger på den statliga framträder följande nyckelord 

(Kriminalvården, u.å.d): 

• Klientnära – personligt men inte privat 

• Professionellt – kunskap och tydliga värderingar 

• Rättssäkert – korrekt och förutsägbart 

• Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet (Kriminalvården u.å.d). 

Förvaltningslagen (SFS, 2017:900) är en av de lagar som kriminalvårdarna ska beakta i sitt 

arbete (Kriminalvården, u.å.e.). Via Förvaltningslagen (SFS, 2017:900) 5 § framgår det att 

myndigheten ska agera sakligt och opartiskt.  

1.3 Problem inom Kriminalvården  
I en rapport som fackförbundet SEKO (2018) publicerat om Kriminalvårdens arbetsmiljö 

framgår det att problem som fanns för ett decennium sedan fortfarande kvarstår. Problemet är 

att kriminalvårdarna blir utsatta för hot och våld och ensamarbete förekommer. Enligt 

rapporten är inte arbetsmiljön acceptabel, det rubbas ofta på säkerheten för att få arbetspassen 

att gå ihop. Fyra av tio av SEKOs förbundsmedlemmar som arbetar som kriminalvårdare 

upplever att de inte har tillräckligt med resurser för att kunna uppfylla Kriminalvårdens 

samhällsuppdrag.  

Att kriminalvårdarna upplever att de inte har tillräckligt med resurser för att uppfylla 

samhällsuppdraget beror delvis på att myndighetens utveckling inte kunnat hålla samma takt 

som samhällsförändringen under 1990-talet. Samhällsförändringen bestod av medlemskap i 

EU, längre strafftider för åtalade samt polisens utökade resurser och neddragningar på 

Kriminalvården. Det resulterade i flertal incidenter inom verksamheten i form av rymningar, 

väpnade fritagandet, upplopp samt gisslansituationer. Resursbristen ledde till att ny personal 

som rekryterades inte var tillräckligt kompetenta och det fanns en brist i att hantera 

högriskinterner (SEKO, 2018).  

Under 2010–2013 bestod 37 % av de inrapporterade olyckorna på Kriminalvården av 

händelser som innefattat hot och våld, så som misshandel, intagna som bitit och spottat på 

personalen. Av de inrapporterade arbetsplatsolyckorna var 25 % av psykisk karaktär. 
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Sjukfrånvaron på anstalterna var dubbelt så hög som på huvudkontoret under 2017 och 

kvinnor var mer frånvarande än män. Under samma år framgick det att av de kriminalvårdare 

som självmant valde att sluta arbeta på Kriminalvården bestod av 7 % män och 11 % kvinnor. 

Den totala procenten som valde att sluta arbeta blev 18 % medan det gjordes en jämförelse 

med Polismyndigheten där andelen poliser som självmant valde att avsluta sitt arbete enbart 

var 2,9 % (SEKO, 2018).  

Det är inte enbart mot personalen som det hotfulla beteendet kan uppstå, utan även mot andra 

intagna. Intagna kan ha relationer till kriminella nätverk, både identifierade och 

oidentifierade. Kriminalvården menar att kriminella nätverk är grupper med 

myndighetsförakt, låg impulskontroll, hotfullt beteende och de kan ha otillåten påverkan av 

personalen (SEKO, 2018). 

Hälften av de intervjuade till rapporten har under det senaste året varit utsatta för våld och hot 

under arbetet. Personalen rapporterar emellertid inte alltid när de utsätts för hot och våld 

vilket genererar mörkertal i statistiken. Gällande sexuella trakasserier, nedsättande 

kommentarer eller mobbing från intagna svarade 44 % av kvinnorna att de blivit utsatta 

medan 38 % av männen uppgav att de hade blivit utsatta (SEKO, 2018). 

1.3.1 Förklaring av begrepp 

För att undvika missförstånd med olika begrepp relevanta för studien kommer jag definiera 

vad jag menar just i denna specifika kontext.  

• Intagna eller klienter: är män som avtjänar sina straff. 

• Kriminalvårdare: både manliga respektive kvinnliga kriminalvårdare. 

• Kvinnlig kriminalvårdare: Förtydligande att det handlar om personal som identifierar 

sig som kvinna. Särskiljs från män genom två olika biologiska kön som finns och inte 

de kön som uppstått genom konstruktioner kring vad som är typiskt manligt och 

typiskt kvinnligt. 

• Manlig kriminalvårdare: Förtydligande att det handlar om personal som identifierar 

sig som man. Särskiljs från kvinnor genom två olika biologiska kön som finns och inte 

de kön som uppstått genom konstruktioner kring vad som är typiskt manligt och 

typiskt kvinnligt. 

• Street-level bureaucrats: Benämns som gräsrotsbyråkrater.  
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1.4 Tidigare forskning 
Några studier som gjorts tidigare gällande kriminalvårdare och kön presenteras nedan. Steans 

(2008, 2013) är relevanta för att definiera distinktionen mellan kön och genus samt precisera 

vad kön är. För att belysa argumenten kring att kriminalvårdare kan anses/upplevas vara 

gräsrotsbyråkrater så används studien av Åhs (2013). Resterande studiers syften till uppsatsen 

är för att ge en överblick över hur kriminalvårdares arbete illustrerats tidigare.   

1.4.1 Kompetenser baserade på kön   

Kvinnor och män kan ha likadana formella kompetenser men i stereotypiska kontexter tar de 

sig an olika arbetsuppgifter hävdar Anders Bruhn (2013). Inom polisyrket förekommer det att 

de manliga poliserna arbetar med att upprätthålla ordning, arrestera förbrytare och använder 

sig av våld och psykisk styrka. De kvinnliga poliserna har arbetsuppgifter som kräver 

vårdande- och känsloförmågor. Inom mansorganisationer som Bruhn (2013) kallar det 

reproduceras könsordningar där det faller naturligt att kvinnor har underordnade roller. 

Kvinnorna lyfter fram sina feminiteter och omvårdnadsförmågor. På liknande sätt utför 

männen mansuppgifter inom kvinnodominerade yrken. Män på kvinnodominerade 

arbetsplatser har enklare än kvinnor att avancera i karriär och får ett lugn i att inte behöva 

hävda sin maskulinitet (Bruhn, 2013).  

I den rådande machokulturen på anstalter har manliga kriminalvårdare ett större intresse för 

säkerhetsarbete medan kvinnor intresserar sig mer för service och rehabiliterande arbete. 

Studier har påvisat att positiva attityder till rehabiliteringsarbete har ett samband med högre 

utbildning. Dessutom brukar kvinnliga kriminalvårdare utveckla en vänlig och angenäm 

relation till de intagna vilket beror på att kvinnorna vill få ett samarbetsvilligt bemötande från 

intagna (Bruhn, 2013).  

Bruhn (2013) beskriver fyra könsrelaterade skillnader mellan kvinnliga respektive manliga 

kriminalvårdare inom anstaltsarbete. Skillnaderna är (1) att kvinnor ses som sexobjekt, (2) 

mindre attraktiva kvinnor väljer ibland kriminalvårdsyrket för att känna sig åtråvärda, (3) 

kvinnliga kriminalvårdare får möjligheten att uttrycka personliga egenskaper som måste 

dämpas i manliga sällskap samt (4) att kvinnor som ses som det svagare, värdigare och mer 

sårbara könet som ska ges skydd och artighet (Bruhn, 2013).  

1.4.2 Kön och genus 

Jill Steans (2013) skriver om de engelska begreppen ”gender” och ”sex”. Med ”gender” avses 

genus medan ”sex” tolkas som kön. Steans (2013) menar att genus framställs från personers 

beteenden vilket betyder att genus är konstruktivistiskt skapat. Kön däremot är biologiskt 
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skapat och olika kön utgörs av kroppsliga skillnader. Steans förklarar vidare genus som 

stereotypiska normer kring vad som är typiskt manligt beteende och typiskt kvinnligt 

beteende. Dessutom finns det olika förväntningar på hur män och kvinnor ska agera och 

handla (Steans, 2013).  

Feministiska teoretiker har enligt Steans (2008) belyst framställningen av män som 

”beskyddare” och kvinnor som ”beskyddade”. Vid krigssituationer och liknande händelser 

uppfattas män vara heroiska personer och kvinnor som offer och att kvinnor inte passar in vid 

krigsframkanten. Det finns kvinnliga soldater och på ett sätt ses de kvinnorna som besvärliga 

och som dåliga kvinnor på grund av att de utmanar könsstereotypiska normer (Steans, 2008). 

1.4.3 Stereotypiska normer 

För att klargöra för vad som menas med könsstereotypiska normer och machokultur redogörs 

det här. Enligt Yourstone, Alberth, och Gustafsson Sendén (2015) är könsstereotyper 

föreställningar som är vanligt förekommande gällande män och kvinnors olika drag som de 

olika könen har. Yourstone m.fl. (2015) beskriver att stereotypiska män har drag av bland 

annat självsäkerhet, självförtroende, aggressioner, dominans och ledarkompetenser. Kvinnliga 

stereotyper är bland annat varma, passiva, hjälpsamma, snälla och familjeinriktade. Yourstone 

m.fl. (2015) förklarar också att könsstereotyper är resultat av differenser i yrkesroller och 

skillnaden i fördelningen av män och kvinnor i andra sociala roller. Könsstereotyper handlar 

om att olika handlingar förknippas med kön. Ett exempel som Yourstone m.fl. (2015) tar upp 

är att om en kvinna ses ta hand om sitt barn förknippas det med omvårdnad och värme, vilket 

gör att kvinnor generellt förknippas med det (Yourstone, m.fl., 2015).  Miljöer där 

föreställningar om kön och vad dess typiska karaktärer är efterlevs präglas av det som kallas 

för machokultur (Madsén & Percic, 2008). 

1.4.4 Kriminalvårdares yrkesroller 

I artikeln Gender relations and division of labour among prison officers in swedish male 

prisons av Bruhn (2013) diskuteras skillnader i kriminalvårdares arbete relaterat till kön. De 

skillnader som uppkommit beskrivs ur sociala motiv och av händelser mellan kriminalvårdare 

och intagna samt från mäns och kvinnors olika kvaliteter i att utföra arbetsuppgifter. 

Könsstereotypiska normer åberopas inte endast gällande arbetsuppgifterna utan även gällande 

de intagna där de intagna försöker upprätthålla bilden av vad som är typiskt manligt och 

typiskt kvinnligt. Kvinnliga kriminalvårdare anses arbeta mer med rehabiliteringsarbete än 

män. Arbetsuppgifterna för män och kvinnor kan även skilja sig åt beroende på vilken 

avdelning kriminalvårare arbetar på vilket inte är stadgat i den offentliga 
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kriminalvårdspolicyn utan det sker på en informell nivå (Bruhn, 2013). Bruhn (2013) belyser 

att kvinnor utvecklar strategier för att överleva i mansdominerade kontexter vilket kvinnor har 

mött motstånd från av manliga kollegor. I samband med att kvinnor började gå med i 

arbetarrörelsen på 1970-talet har antalet kvinnor som arbetat på anstalter för män ökat (Bruhn, 

2013).  

Arbetarrörelsen och den process som den innebar inträffade samtidigt som den politiska 

debatten kring att humanisera livet på anstalter samt stärka den rehabiliterande sidan inom 

kriminalvårdsarbete ägde rum. Före 1970-talet kallades inte personalen för kriminalvårdare 

(Bruhn 2013) utan de manliga kriminalvårdarna titulerades vaktkonstaplar medan de 

kvinnliga titulerades vaktfruar. Vaktkonstaplarnas tjänstedräkter påminde om militära 

uniformer och vaktfruarnas liknades med sjuksköterskors dräkter (Sveriges fängelsemuseum, 

2018). Till följd av arbetarrörelsens utveckling kunde kvinnliga kriminalvårdare bidra till ett 

mjukare klimat på anstalter på grund av deras speciella förmågor för relationsorienterat arbete 

(Bruhn 2013).  

Könsfördelningens balans i Kriminalvården är 60:40 (2013) men antalet män och kvinnor kan 

variera beroende på anstalternas säkerhetsklasser och paviljonger samt avdelningar. Baserat 

på olika föreställningar av manligt och kvinnligt kön och kunskaper relaterade till kön kan 

arbetsuppgifterna skilja sig åt beroende på om kriminalvårdaren är man eller kvinna (Bruhn, 

2013).  

1.4.5 Hierarkiska strukturer och hantering av emotioner 

Bruhn, Lindberg, och Nylander (2008) skrev ”Säkerhet eller rehabilitering? Om subkulturell 

differentiering bland kriminalvårdare. Det framgår av artikelförfattarna att fängelser klassas 

som hierarkiska kulturer med olika normer och föreställningar. Den kultur som finns på 

fängelset bidrar till grupperingar mellan intagna och kriminalvårdare. Grupperingarna består 

av två grupper, en ”vi” och en ”dom”-grupp. Även fast arbetet som kriminalvårdare är ett 

lågstatusarbete kan kriminalvårdare uppfattas som personer som besitter makt och har hög 

status. Bruhn m.fl. (2008) påpekar att vissa kriminalvårdare dessutom har högre status och 

mer makt än andra kriminalvårdare beroende på olika befattningar som finns. Det betyder att 

det inte enbart finns hierarkier bland intagna utan också inom personalgruppen. Grupperingar 

förekommer dessutom på anstalters olika avdelningar och även i personalgrupperna kan det 

bli ett ”vi och dom-tänk” (Bruhn, m.fl., 2008). I arbetet som kriminalvårdare påträffas olika 

emotioner från de intagna. Det är känslor som bland annat aggression, hot, våld, glädje, sorg 

och vemod. När intagna påvisar negativt betingade känslor är det vanligtvis ett tecken på 
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maktlöshet och underlägsenhet. Kriminalvårdare ska kunna hantera de intagnas emotioner 

samtidigt som de ska kunna hantera sina egna känslor (Bruhn, m.fl., 2008).  

1.4.6 Kriminalvårdare som byråkrater? 

I Johan Åhs (2013) studie jämförs kriminalvårdare med den så kallade gräsrotsbyråkraten och 

Åhs (2013) hävdar att kriminalvårdare är en typ av gräsrotsbyråkrat. Den enskilde, det vill 

säga klienten eller den intagne är i beroendeställning till kriminalvårdaren och 

kriminalvårdaren har en signifikant inverkan på den intagnes liv. Åhs (2013) menar också att 

eftersom intagna ofrivilligt använder kriminalvårdarens tjänster och inte kan få tjänsterna 

någon annanstans utgör det ännu en faktor till att kriminalvårdare är gräsrotsbyråkrater. 

Vidare framgår det att kriminalvårdaren har en maktposition och besitter makt över intagna 

som de har daglig kontakt med (Åhs, 2013).   

1.5 Problemformulering 
Kriminalvårdens huvudsakliga uppdrag är att; minska risken för brottsåterfall för att öka 

tryggheten i samhället. Det ska uppnås genom att intagna ska få delta i behandlingsprogram, 

ha motiverande samtal, sysselsättning samt ges möjlighet till studier (Kriminalvården u.å.a). 

På det sätt som kriminalvårdarna ska arbeta på för att uppdraget ska uppnås är inte lika enkelt 

att identifiera. Kriminalvårdare är centrala för att intagna ska komma ”bättre ut” men om det 

inte är tydligt vilka perspektiv kriminalvårdarna ska arbeta utifrån kan uppdraget bli svårt att 

uppnå. Problemet är att om kriminalvårdare inte har ett tydligt definierat arbetssätt så kan det 

leda till att de handlar utifrån vad de själva tror att de ska göra eller enligt vad någon annan 

tror är bäst. Detta kan leda till att regler inte efterföljs eller får konsekvenser både för intagnas 

del men även för kriminalvårdarna själva och att Kriminalvårdens syfte inte kan uppnås. 

Uppsatsförfattaren har en ambition att studera om kriminalvårdare och deras arbetsuppgifter 

och arbetsförhållningssätt har kopplingar till statsvetenskapliga teorier om makt och byråkrati, 

samt om kriminalvårdare upplever att de är gräsrotsbyråkrater. Examensarbetet avgränsas till 

att undersöka kriminalvårdares uppfattningar om sin yrkesroll och till de teorier som benämns 

i teoriavsnittet. Forskningsfrågan som nämns nedan är även samhällsangelägen på grund av 

hur kriminalvårdare ska arbeta kan behöva konkretiseras för att Kriminalvårdens 

samhällsuppdrag ska uppnås.  

1.6 Studiens syfte och forskningsfråga 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och beskriva kriminalvårdares syn på den egna 

yrkesrollen och hur deras uppfattning av hur de ska arbeta ser ut. Således avser föreliggande 
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examensarbete belysa följande forskningsfråga: Utifrån vilka perspektiv arbetar 

kriminalvårdarna för att uppnå myndighetens huvudsakliga uppdrag? 

2. TEORI 
Arbetet utgår från tre teoretiska utgångspunkter och samtliga är centrala begrepp inom 

statsvetenskapen. Teorierna handlar om byråkrati och om makt. Mer ingående så grundar sig 

den första teorin på Max Webers idealtyp av byråkrati som Sverre Moe diskuterar i 

Sociologisk teori (1994). I boken beskrivs Webers syn av hur den ultimata byråkratin tar sig 

uttryck. Webers teori används i arbetet för att definiera vad byråkrati är samt vilka parametrar 

som är grunderna för att kalla en verksamhet för byråkrati. Den andra teorin som används i 

arbetet Street-level bureaucrats/gräsrotsbyråkrater är en fortsättning på Webers 

byråkratimodell men handlar om hur den tjänsteperson som är närmast klienterna ska förhålla 

sig till arbetet. Teorin är skriven av Michael Lipsky. Slutligen är den tredje och sista 

teoretiska utgångspunkten en teori om makt och vad makt är och här utgår teorin från Robert 

Dahls artikel The concept of power.  

2.1 Max Webers idealtyp av byråkrati 
Sverre Moe (1994) beskriver den byråkratiskt organiserade staten som ett system byggt på 

rättslig legitimitet och som grundar sig på rättsliga förutsägbara effekter som är baserad på 

Webers teori från början av 1900-talet. Dåtidens tänkare ansåg att byråkrati symboliserade 

effektivitet och rationalitet medan det är vanligare idag att byråkrati är förknippat med något 

negativt. Weber betraktade byråkrati som en form av maktutövning vilken var baserad på 

auktoritet men som inte styrs av ren makt. Han menade att auktoritet, dominans och makt 

handlar om att man låter sig styras, accepterar den som besitter makten och inte blir tvingad 

till att bli styrd (Moe, 1994).  

Traditionell makt, karismatisk makt samt legal makt är tre olika idealtyper av makt. Den 

traditionella makten innebär att grundval av gamla seder och handlingsmönster styr. 

Karismatisk makt handlar om den typ av makt som utövas med grund på personers 

egenskaper eller utstrålning. Den tredje idealtypen; den legala makten, sammankopplas med 

begreppet byråkrati och maktutövningen grundar sig på förnuft och att byråkraten inte ska 

tillämpa personliga värderingar utan ska vara saklig och grundlig. Den legala makttypen är 

den typ som är den moderna formen av auktoritet och som har vuxit fram genom 

kapitalismen. Framväxten innebar nya administrativa arbetsuppgifter och ett behov av formell 

lagstiftning för att fungera (Moe, 1994). 
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Enligt Weber utmärks byråkratisk struktur av sju grunddrag eller typiska drag. De utmärkande 

dragen är 1) regelorientering vilket betyder att det finns skrivna regler för hur uppgifter ska 

organiseras. 2) Arbetsdelning är också ett drag och handlar om att uppgifter delas upp mellan 

avdelningar eller inom myndighetsområden. 3) Det tredje draget är hierarkisering som 

innebär att det alltid finns någon över en och även att det finns definierade rättigheter och 

skyldigheter för de olika avdelningarna. 4) Formell kompetens är det fjärde utmärkande 

draget och det handlar om att rätt person med tillräcklig kompetens arbetar på rätt ställe. 

Sedan är 5) opersonlighet nästa drag vilket innebär att systemets resurser och egenskaper 

måste särskiljas ifrån arbetarnas privata resurser och egenskaper. 6) Handlingar måste 

hanteras i skriftlig form. Det sista utmärkande draget är 7) den byråkratiska administrationen 

vilket är den renaste formen av ett juridiskt maktsystem (Moe, 1994). 

Inom den statliga byråkratin finns normer kring utförandet av den byråkratiska yrkesrollen. 

Tjänstepersonen ska inte låta personliga värderingar prägla beslut och handlingar utan 

tjänstepersonen bör agera sakorienterat. Byråkraterna ska inte låta förutfattade meningar om 

personer påverka dem i deras beslut och inte heller genomföra handlingar på grund av 

sympati eller avsky mot brukarna Moe, 1994). 

2.2 Michael Lipsky’s teori om Street level bureaucrats/ 

grästrotsbyråkrater 
”Street-level bureaucrats” är offentliga tjänstepersoner som integrerar med medborgarna 

direkt och har befogenhet till beslutstagande. Offentliga tjänstepersoner brukar ses som 

låginkomstarbetare. Lipsky (1980) beskriver klassiska gräsrotsbyråkrater som lärare, poliser 

och andra lagstyrda arbetare, socialarbetare, domare, offentliga advokater och vårdarbetare. 

Det som definierar gräsrotsbyråkrater är att de arbetar statligt, de är offentliga tjänstepersoner, 

de har tillgång till statliga program och försörjer staten genom sitt arbete. Byråkraterna har 

inflytande över personers liv genom att ta beslut som ger olika följder för den berörde. Det 

innebär att gräsrotsbyråkraterna kan begränsa människors liv och möjligheter vilket leder till 

att det ger kontroll över människor åt staten. Gräsrotsbyråkrater har visst makt. De håller i en 

av nycklarna till en dimension av medborgarskap i och med att de får ta beslut som berör den 

enskilde medborgaren (Lipsky, 1980).  

Gräsrotsbyråkraterna måste också kunna hantera politiska förändringar samtidigt som de ska 

arbeta närmast medborgarna. Besluten som ska tas handlar vanligtvis om sådana beslut som 

måste tas snabbt och bestäms direkt på plats. Det betyder att byråkraterna får besluta om 

personer och påverkar deras livschanser. Byråkraterna måste dessutom hantera mottagarens 
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personliga reaktioner av olika beslut. Reaktionerna från mottagarna kan vara ilska på grund av 

orättvisa, tacksamhet eller lycka men också dysterhet eller passivitet. Att bli illa behandlad 

som kund eller brukare av en tjänsteperson som har mer kännedom om personliga saker och 

tar viktiga beslut skiljer sig från att bli illa behandlad av till exempel ett telefonföretag som 

inte har den kännedomen. Grästrotsbyråkratens arbete är långt ifrån den opersonliga ideala 

byråkraten (Lipsky, 1980). 

En gräsrotbyråkrats arbetsuppgifter handlar inte enbart om mötet med klienten utan mycket av 

arbetstiden ska läggas på att fylla i papper och göra läroplaner. Byråkraterna måste kunna ta 

snabba beslut för att vara kostnadseffektiva och för att de oftast integrerar i direktanslutning 

med klienter. De byråkrater som arbetar korrigerande och konfronterande utvecklar ofta egna 

mekanismer för att få kontroll. Det finns risk för att tjänstepersonerna utsätts för fysisk skada 

när de har kontakt med klienter samt när tjänstepersonerna arbetar med att hävda sin 

auktoritet och med att få respekt av klienterna (Lipsky, 1980). 

Det arbete som gräsrotsbyråkraterna står inför handlar om att ge service från en människa 

(tjänstepersonen) till en annan människa (klienten). Det innebär att mänskliga interaktioner, 

omtänksamhet och ansvarstagande är delar av arbetet. Arbetet handlar även om att arbeta 

byråkratiskt vilket innebär att det ska vara objektivt och opartiskt, likabehandling ska 

tillämpas samt omtänksamhet och ansvarstagande (Lipsky, 1980). 

2.3 Robert Dahls teori om makt 
En del människor har mer makt än andra menar Dahl (1957). Makt är relationsvillkor mellan 

personer och uttrycks som en symbolisk beteckning. Ordet makt har flera synonymer så som 

bland andra: inflytande, kontroll, effekt och auktoritet. Dahl (1957) definierar makt som: ”A 

has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise 

do” (Dahl, 1957). Definitionen handlar om att aktör A kan få aktör B att utföra en handling 

som B inte annars hade gjort. Aktörer i maktrelationer kan vara individer, grupper, roller, 

departement, regeringar samt andra personorienterade grupper (Dahl, 1957). För att en aktör 

ska kunna besitta makt över andra måste en bas av resurser finnas. Basen består av tillfällen, 

handlingar och objekt. Aktören måste kunna nyttja resurserna för att ha möjligheten att 

påverka beteenden hos andra. Användande av hot för att utöva makt är förekommande. 

Genom exempelvis hot i form av sanktioner kan aktör A utöva makt gentemot aktör B (Dahl, 

1957). 
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3. METOD OCH MATERIAL 
I det följande kapitlet presenteras den metod och det material som examensarbetet bygger på. 

Först belyses forskningsetiska principer som tagits hänsyn till under hanteringen av etiskt 

känsliga uppgifter.  

3.1 Forskningsetiska principer och överväganden 
Brinkmann och Kvale (2014) har tagit fram fyra riktlinjer kring hur intervjuare ska förhålla 

sig till etiska frågor. Riktlinjerna är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Dessa ska användas som en ram när etiska protokoll förbereds inför 

kvalitativa studier. CODEX (2018) beskriver vilka krav som finns när undersökningar ska 

genomföras för att värna om människors integritet. Kraven från CODEX och riktlinjerna som 

Brinkmann och Kvale (2014) nämner utgör grunden för den information som getts ut till 

intervjupersonerna inför intervjuerna i form av en bilaga (Bilaga 2). 

CODEX (2018) drivs av Vetenskapsrådet och har publicerat Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning på CODEX (u.å.). Där framgår de olika kraven 

som ställs på den som genomför undersökningar. Forskningskraven är att frågorna ska vara 

relevanta och forskningen ska hålla god kvalitet. Ett annat krav som finns gällande forskning 

är individskyddskravet som innebär att personerna som deltar i forskningen inte får utsättas 

för varken fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse (CODEX, u.å.). Mer 

ingående kan individskyddskravet förklaras med att kravet ska innehålla informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (CODEX, u.å.).  

De forskningsetiska kraven har olika innebörder och hänsyn togs till dem alla under studiens 

gång. Informationskravet enligt CODEX (u.å.) innebär att forskaren ska informera 

undersökningsdeltagaren om vilken roll hen har i studien. Intervjupersonen ska också delges 

information om att hen deltar frivilligt och att det är acceptabelt att avbryta medverkan 

(CODEX, u.å.). Samtyckeskravet handlar enkelt uttryckt om att forskaren ska mottaga ett 

samtycke från deltagaren (CODEX. u.å.). Tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket är 

besläktat med offentlighets- och sekretessfrågor. Innebörden av kravet är att samtliga berörda 

personer i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras 

oåtkomligt från obehöriga personer (CODEX. u.å.). Nyttjandekravet som är det fjärde och 

sista forskningskravet och handlar om att deltagarnas information endast ska brukas till 

ändamålet med forskningen. Uppgifterna får inte användas till andra ändamål som 

kommersiellt bruk eller andra syften som inte är av vetenskaplig karaktär. 
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3.2 Intervjuer med kriminalvårdare 
Intervjuerna var av kvalitativ karaktär i form av semistrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014) med sex kriminalvårdare i ett län. Semistrukturerade intervjuer innebär 

enligt Brinkmann och Kvale (2014) att det ska finnas en intervjuguide (Bilaga 1) som gör att 

samma huvudfrågor ställs till intervjupersonerna men beroende på vilka svar som ges kan 

olika följdfrågor ställas och intervjuguiden får frångås. Det förklaras mer ingående om detta 

senare i metodavsnittet.  

3.2.1 Om intervjupersonerna, urvalet och rekrytering 

Urvalet utgår från undersökningens frågeställning och för att kunna besvara den måste den 

ursprungliga informationskällan tillfrågas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). Den ursprungliga informationskällan i detta fall var kriminalvårdare. 

En metodstrategi gällande urval är ett så kallat strategiskt urval. Strategin bygger på att först 

välja en population och sedan göra ett strategiskt urval i populationen. Visserligen kan inte 

strategiska urval representera hela populationen då det kan finnas åsikter som missas genom 

att de inte blivit tillfrågade eller om urvalet enbart består av en typ av personer. Däremot när 

forskaren analytiskt generaliserar intervjupersonernas svar lyfts de allmänna åsikterna och det 

ska kunna säga något väsentligt om närliggande fall i populationen. Populationen är enligt 

Esaiasson m.fl. (2017) en grupp av fenomen. Den kan bestå av personer, 

myndigheter/institutioner, olika tankesätt etcetera. Fenomenet är alltså det som 

undersökningen kommer att kunna uttala sig om (Esaiasson m.fl., 2017). I det specifika fallet 

med examensarbetet var fenomenet kriminalvårdare. 

Det finns praktiska skäl för att välja ett strategiskt urval vilket brukar vara en av 

anledningarna till att strategiska urval väljs. Praktiska anledningar kan vara att en getts 

möjlighet att ta del av lämpligt forskningsmaterial, undersökaren kan ha egna kontakter till 

slutna miljöer (Esaiasson, m.fl., 2017). Ett motiv till valet av strategiskt urval var för att jag 

sedan tidigare erfarenheter har tillgång till personal på en anstalt i Sverige. Det förenklade 

processen att med att komma i kontakt med kriminalvårdare och kunna tillfråga dem om de 

ville delta i undersökningen. Det strategiska urvalet gjorde att ett litet antal konkreta fall 

studerades vilket det innebar att sex kriminalvårdare intervjuades. Esaiasson m.fl. (2017) 

föredrar vid samtalsintervjuer att ha ett färre antal intervjupersoner för att bidra till djupare 

förståelse. Det strategiska urvalet gav möjlighet till att styra hur urvalet skulle se ut och även 

till att ge en relativt stor spridning på deltagarna. 
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Deltagarna var 50 % kvinnor och 50 % män vilket innebar tre manliga och tre kvinnliga 

kriminalvårdare. Dessa var kriminalvårdare med olika bakgrunder som bland annat olika kön 

och olika lång arbetslivserfarenhet, ett åldersspann på 26–45 år, arbetar på olika avdelningar 

samt olika befattningar. Det noggranna urvalet och spridningen av deltagare gav en god 

möjlighet till att kunna representera samtliga kriminalvårdares uppfattningar från anstalten. 

Intervjupersonerna tillfrågades genom både sociala nätverk och via personliga möten. Då 

berättades det kort om vad uppsatsen handlar om, uppskattad tidsåtgång för intervjuerna och 

vad syftet med intervjuerna var.  

Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna skriva under en förbindelse (Bilaga 2) som 

informerade intervjupersonerna om de olika kraven från CODEX (u.å.) När intervjuerna 

genomfördes var jag vaksam på att inte ta deras svar för givet och om berättelserna upplevdes 

otydliga ställdes tolkande frågor. Min uppfattning var att intervjupersonerna inte hade några 

svårigheter med att berätta om händelser för mig vilket jag tror berodde på grund av de 

tidigare relationerna sinsemellan mig som intervjuare och de som intervjupersoner. Eftersom 

jag har tidigare insikter av kriminalvårdsarbete blev det dessutom enklare för mig att förstå 

personerna, deras tjänsteroller och de olika händelserna. Det var också lättförståeligt när 

personerna pratade om olika begrepp som kan tolkas som interna begrepp inom 

Kriminalvården. 

Sammanfattningsvis genomfördes alltså sex samtalsintervjuer med kriminalvårdare från en 

klass1-anstalt i Sverige. Intervjupersonerna kontaktades genom personliga möten där de blev 

tillfrågade samt via sociala medier. Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta till studien. 

Vidare skickades meddelanden ut med mer information och för att planera in intervjuerna. I 

samråd med intervjupersonerna valdes plats och tid ut. En del av intervjuerna ägde rum i min 

bostad, några genomfördes i grupprum på högskolan och de övriga intervjuerna gjordes på 

caféer i avskild miljö.  

3.2.2 Beskrivning av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 (IP1) har arbetat på Kriminalvården i 15 år både som kriminalvårdare och 

som vakthavande befäl. IP1 arbetar på en behandlingsavdelning och identifierar sig som man. 

Intervjuperson 2 (IP2) identifierar sig som man och har arbetat som kriminalvårdare i 7 år 

och som vakthavande befäl i 5 år.  

Intervjuperson 3 (IP3) har arbetat som kriminalvårdare under två somrar på 

normalavdelning. IP3 identifierar sig som kvinna.  
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Intervjuperson 4 (IP4) har arbetat i tre år på normalavdelning, befattningen är 

kriminalvårdare och larmchef. IP4 identifierar sig som man. 

Intervjuperson 5 (IP5) har arbetat som kriminalvårdare i 2 år. IP5 har arbetat på 

normalavdelning samt på bevakningscentralen. IP5 identifierar sig som kvinna. 

Intervjuperson 6 (IP6) arbetar på en ungdomsavdelning, har varit kriminalvårdare i 3 år 

samt är larmchef. IP6 identifierar sig som kvinna.  

3.3 Datainsamling 
För att besvara forskningsfrågan användes som sagt samtalsintervjuer för att få empirisk insikt 

om kriminalvårdsarbetet. Esaiasson m.fl. (2017) beskriver olika användningsområden för 

samtalsintervjuer. Ett av de lämpade områdena är när forskaren vill undersöka på vilket sätt 

personer uppfattar sin värld (Esaiasson m.fl., 2017). Samtalsintervjuer kan enligt författarna 

vara fördelaktiga för att belysa oväntade svar. Denna typ av intervju bidrar till mer interaktion 

eller samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Som tidigare nämnts är 

samtalsintervjuer lämpliga när man vill veta hur människor uppfattar sin värld och för att 

kunna utgå från personers erfarenheter av vardagen (Esaiasson m.fl., 2017). 

För att testa och säkerställa att strukturen på intervjuerna och om frågorna var formulerade på 

ett tydligt och simpelt vis gjordes två provintervjuer. De två intervjuerna blev inte en del av 

det empiriska materialet på grund av att de genomfördes enbart i övningssyfte. Vid den ena 

testintervjun intervjuade jag mig själv, främst för att kunna uppskatta hur lång tid som 

intervjuerna skulle ta men också för att ställa frågorna till mig själv. Den andra intervjun 

gjordes med en kriminalvårdare som inte deltar i studien på för att denne inte arbetar på 

samma anstalt som övriga.  

Uppsatsen innehåller en intervjuguide och bifogas som en bilaga (Bilaga 1). 

Samtalsintervjuerna var tematiskt uppbyggda och strukturerade (se Bilaga 1). En god struktur 

av intervjuerna är att börja med inledande frågor som uppvärmning för att sedan övergå i 

uppföljningsfrågor av öppen karaktär. Det innebär att ställa deskriptiva frågor som ”kan du 

berätta om…” (Esaiasson m.fl., 2017) och inte frågor som är slutna som ”har du X eller Y” 

där frågorna kan besvaras med ett ja eller nej. Intervjuerna ska sedan mynna ut i direkta frågor 

som ska handla om det som inte ännu talats om (Esaiasson m.fl., 2017). Esaiasson m.fl. 

(2017) föredrar att frågorna är lättbegripliga och korta, inte är utformade på ett allt för 

avancerat språk och föredrar att sträva efter korta frågor och långa svar. Genom att tolkande 

frågor ställdes bekräftades att det som intervjupersonerna sagt hade tolkats på ett korrekt sätt. 
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Ett exempel på en tolkande fråga är ”när du berättade för mig om X, menade du då att…?”. 

Intervjupersonen kunde då bekräfta eller förklara vad denne menat.  

Esaiasson m.fl. (2017) rekommenderar att spela in intervjuerna vilket även gjordes vid 

samtliga intervjuer i studien. En ytterligare rekommendation av Esaiasson m.fl.  är att 

genomföra intervjuerna på ställen där intervjupersonerna känner sig bekväma (Esaiasson 

m.fl., 2017). Med hjälp av ”Bilaga 1, intervjuguide” genomfördes intervjuerna. Intervjuguiden 

var mest till hjälp för att vägleda intervjuerna så att det som skulle undersökas undersöktes. 

Det var lätt att hålla sig till de ämnen som skulle diskuteras när bilagan fanns till hands. Det 

innebar att intervjuguiden kunde frångås, alla frågor behövde inte ställas och en del nya frågor 

ställdes under samtalens gång. Det ledde till att intervjuerna blev flexibla och det blev ett bra 

flyt i samtalen. 

3.3.1 Dataanalys 

Efterarbetet med intervjuerna eller analyseringsstadiet, kan enligt Esaiasson m.fl. (2017) vara 

knepigt när det handlar om intervjuer. Det inspelade materialet genomlyssnades och sedan 

skrevs det ut ordagrant i ett dokument vad intervjupersonerna sagt. Efter att intervjuerna var 

utskrivna användes en metod som heter kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys innebär 

noggrann läsning av texten. Metoden fångar in helheten i texten men att vissa passager i 

texten anses vara av mer betydande än andra. När forskaren är intresserad av syften och 

meningsskapande processer används metoden. Meningar kan ha olika betydelser för olika 

personer och även i olika sammanhang. Med hjälp av en kvalitativ textanalys möjliggörs 

tillfällen att utreda vad begreppen betyder i specifika sammanhang (Esaiasson m.fl., 2017). 

Den genomsnittliga tiden för intervjuerna blev cirka 45 minuter. Intervjuerna spelades in på 

en lösenordskyddad mobiltelefon. 

3.3.2 Transkribering av inspelade intervjuer 

Efter att varje intervju var genomförd importerades ljudfilerna till en lösenordskyddad dator. I 

och med att lösenord fanns på både mobiltelefonen och datorn behandlades informationen 

skyddat för att den inte skulle hamna hos obehöriga personer. När filerna var överförda till 

datorn och till en lösenordskyddad OneDrive (molnplats) raderades de från mobiltelefonen. 

Filerna konverterades till rätt filformat och sedan påbörjades transkriberingen av samtalen.  

Intervjuerna transkriberades löpande efter de blivit genomförda vilket innebar att frågorna och 

intervjuguiden skulle kunna revideras ifall det hade behövts. Tillvägagångssättet med 

transkriberingen fungerade som så att hörlurar användes för att få så bra ljud som möjligt så 

att ingenting skulle missas, fotpedaler som kunde pausa, playa och spola tillbaka ljudet 
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användes också. Pedalerna var ett praktiskt verktyg vid transkriberingen då det effektiviserade 

processen då fötterna kunde användas till att bland annat pausa medan händerna användes för 

att skriva på datorn. Transkriberingen skedde ordagrant, varje ord som sades skrevs ner vilket 

gjorde innehållsanalysen och tolkandet av texten enklare och kategoriseringen kunde ske på 

ett lämpligt sätt. När transkriberingen var genomförd och sparad på OneDrive raderades 

ljudfilerna från datorn.  

3.3.3 Analysen av de transkriberade intervjuerna 

De transkriberade intervjuerna blev totalt 95 A-4 sidor med 1,5 punkters radavstånd. 

Brinkmann och Kvale (2009) nämner att när texter analyseras kan olika procedurer tillämpas 

för att strukturera texten samt för att kunna förstå det som kan vara underförstått av det som 

sagts. En procedur handlar om att hitta parametrar, det vill säga; meningsbärande enheter 

vilket är citat relevanta för forskningsfrågan, meningskondensering, alltså sammanfatta de 

meningsbärande enheterna samt kodning som innebär att beskriva med nyckelord vad citaten 

handlar om.  

För att hitta de tre parametrar som nämndes ovan omvandlades texten från var och en av 

intervjuerna till en matris per intervju. Att tolka meningar i intervjutexter genererar djupa och 

kritiska tolkningar vilket leder till att utveckla strukturer och relationer som inte framgår 

omedelbart vilket i sin tur kan expandera texten (Brinkmann & Kvale, 2009). 

Meningstolkning av olika uttolkare kan leda till samma mening kan få olika innebörder, fast 

det är inte ett problem enligt Brinkmann och Kvale (2009) utan olika uttolkningar är styrka 

och rikedom vid undersökningsintervjuer.  

Matriserna bestod av tre kolumner; meningsbärande enhet, meningskondensering och 

kodning. I kolumnen med de meningsbärande enheterna, det vill säga citaten, plockades vissa 

meningar och ord medvetet bort. Det var meningar som saknade relevant information till 

arbetets syfte, som exempelvis bland annat de inledande frågorna (se Bilaga 1) och när 

intervjuaren sagt ”jaha, vad spännande” eller korta svar som ”eh”/”ja”/”nej” eller liknande för 

deltagarna har svarat mer ingående efter följdfrågor. Meningskondenseringskolumnen 

användes för att sammanfatta innehållet från de meningsbärande enheterna. Det gav ett kort 

och koncist resultat av vad som sades i intervjun. Den tredje kolumnens ändamål, kodning, 

var att beskriva med ett nyckelord vad ämnet var. Genom nyckelorden kunde både 

huvudkategorier och underkategorier utvinnas. Exempel på hur analysproceduren gick till 

illustreras i matrisen nedan (Figur 1). 
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Meningsbärande enhet Meningskondensering Kodning 

Men gör de en överträdelse, ett övertramp mot de 
regler vi har uppsatta både lokala och det som är 
föreskrivet i lagen då är det personals skyldighet att 
påvisa på makt, hit men inte längre. Det är vi som ska 
sätta ramarna (IP1). 

Vid överträdelser mot regler 
måste personal påvisa vart 
gränsen går. 

Gränsdragning 

Figur 1: Analysprocedur  

För att säkerställa att kodningen symboliserar vad intervjupersonerna verkligen sagt läses 

tabellerna genom flertal gånger och vissa revideringar gjordes. Exempelvis så hade ett citat 

tolkats som att deltagaren pratade om maktutövning men egentligen talade deltagaren om att 

ta avstånd från makt. En av intervjudeltagarna har även fått läsa resultatet för att försäkra mig 

om att min tolkning stämmer överens med intervjupersonens uppfattning av resultatet. 

4. RESULTAT 
Nedan presenteras det empiriska material som konstruerats genom samtalsintervjuer med 

kriminalvårdare. Efter materialet lästs igenom har det analyserats och det irrelevanta har valts 

bort medan det mest relevanta lyfts fram till ett resultat. 

Resultatet av analysen visar att de främsta perspektiven som kriminalvårdarna ska arbeta 

utifrån för att uppnå det huvudsakliga uppdraget kan delas in i tre huvudkategorier; Fostra, 

Vårda och Vakta. Varje huvudkategori innefattar underkategorier och de illustreras i figuren 

nedan (Figur 2). 

Utifrån vilka perspektiv arbetar kriminalvårdare? 

Huvudkategori Underkategori 

Fostra 

Förändra intagnas beteenden 

Arbeta med att bryta könsnormer 

Vägleda och uppmana 

Vårda 

Omhänderta 

Uppmuntra och motivera 

Trösta 

Vakta 
Säkerhetsarbete och säkerställa vardagen 

Visa och ge påföljder/konsekvenser 

Figur 2: Huvudkategorier och underkategorier  

4.1 Fostra 
Kategorin Fostra innebär att kriminalvårdarna upplevde att ett av perspektiven handlar om att 

fostra intagna vilket relateras till att förändra de intagnas beteenden gällande hur människor 

ska bete sig i samhället och påvisa vilka regler som ska följas.  
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Fostra handlade också om att visa att det finns gränser som inte får tänjas på. Fostra kan också 

förklaras genom att vägleda och uppmana intagna till att komma in på rätt bana i livet. Att 

fostra intagna kan vara komplext och det finns flera faktorer till varför. En anledning är på 

grund av den instängda och hårda fängelsemiljön i samband med den machokultur som råder 

bland de intagna.  

Kriminalvårdarna upplevde att machokulturen inte enbart finns bakom murarna utan även i 

samhället. Vad machokultur är beskriver kriminalvårdarna som stereotypiska ideal för hur 

män och kvinnor är enligt normer. Kriminalvårdarna hävdade att intagna generellt sett har en 

normativ och inte allt för nyanserad bild kring könsföreställningar. Enligt föreställningarna av 

kön ska män vara stora, starka, tuffa, orädda och inte visa känslor som exempelvis att vara 

ledsna eller andra känslor som kan symboliseras med svaghet. Kvinnor å andra sidan ses av 

intagna så som: 

[…] någonting man ska erövra, som man ska sätta på och ha som sexsymbol. Och sen är det ju 

mammorna till alla intagna som höjs ofta till skyarna liksom, det är ju Moder Teresa, de står över 

allting annat. Och i en fast partner så är det väl någonting mittemellan man eftersträvar. En 

modersgestalt som tar hand om och löser saker, samtidigt som hon ska vara snygg och sexig och 

bra i sängen och ta hand om barnen (IP1, s. 6). 

När machokulturen dominerar och är så pass indoktrinerad som den är på bland intagna 

krockar olika kulturer. En kriminalvårdare beskriver en typ av relation mellan män och 

kvinnor:  

[…] inom vissa kulturer tar en del väldigt illa upp om en kvinna skulle säga åt en man eller intagen 

[…]. För där ska man inte lyssna på kvinnor, för de är ju lägre i rang (IP4, s. 3). 

Det synsätt på kvinnor som vissa män har gör det utmanande för kvinnliga kriminalvårdare att 

kunna fostra de männen. När det saknas respekt för kvinnor samt när kvinnorna på anstalten 

inte ses som föredömen fallerar den fostrande funktionen.  

När de inte lyssnar på mina instruktioner och gör som jag anbefaller dom och de inte gör det så är 

det ju ett problem. Men då brukar man antingen, eller ja det beror ju på vad det är som händer och 

varför jag anbefaller någonting, typ säga åt en kollega för att få lite back up, eller dra larmet helt 

enkelt. (IP3, s. 5) 

För manliga kriminalvårdare är det inte heller helt oproblematiskt att fostra de intagna. Mellan 

manliga intagna och manliga kriminalvårdare blir det snarare en maktkamp och en fråga om 

vart i hierarkin personerna befinner sig. En kriminalvårdare berättade i intervjun att många 

män generellt sett har svårt för att säga att de haft fel, gjort fel och har brister för stoltheten 

väger tyngre än att erkänna. 

[…] alltså man måste erkänna att man har fel och brister. Det har ju alla liksom. Men många är 

väldigt stolta för att säga att de har gjort fel eller haft fel (IP4, s.3).  
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Kriminalvårdaren berättade även att det ofta snarlikas som tuppfäktning mellan män, inte 

enbart mellan kriminalvårdare och intagna utan också sinsemellan intagna.  

[…] det många män har problem med är att det blir som tuppfäktning. […] man ska stå upp, man 

ska ha en stolthet i att det är mannen som bestämmer och att man inte lägger sig. Istället för att 

bara försöka prata om det som en vanlig människa, […] man behöver inte tjafsa emot bara för att 

man ska vinna fighten […] eller att man alltid ska ha rätt för att det är mannen som bestämmer 

liksom (IP4, s.2).  

Det förekommer även intern fostran på avdelningarna. Det vill säga att intagna själva fostrar 

andra intagna. Personer som suttit flertalet gånger har accepterat att de är frihetsberövade på 

ett annat sätt än förstagångsförbrytare och har insett att det inte lönar sig att skrika och skapa 

konflikter för att vinna.  

”Bara sitt still i båten […] du kommer inte vinna”. […] det blir lite intern fostran mellan intagna 

också. ”Du, stå inte och gapa i vaktrummet om sådana där saker, du kommer ingenstans liksom”. 

[…] För de vet och de kanske har försökt att vinna de här striderna (IP1, s.13). 

De intagna som fostrar internt kan ses som positiva ledare som strävar efter att hålla det lugnt 

på avdelningen och som får andra intagna att följa med i den andan och följer de uppsatta 

reglerna. En intervjuperson beskriver den positiva ledaren som: 

Det är väl den som får det att hålla det ganska lugnt på avdelningen […] den som själv vill avtjäna 

sitt straff på ett lugnt ställe […] som får de andra att följa med, […] man håller det som ska följas 

[…]. Man sticker inte ut mot något håll, att det inte skulle vara något bråk och stök (IP6, s.2). 

Det är inte alltid som det blir tuppfäktning mellan kriminalvårdare och intagna, eller någon 

annan form av maktkamp. Vad som påverkar om det blir en maktkamp eller inte har bland 

annat att göra med hur mycket arbetserfarenhet som kriminalvårdarna har. Kriminalvårdare 

med längre arbetserfarenhet har enklare att fostra än de med kortare erfarenhet. Följande citat 

gäller för både manliga samt kvinnliga kriminalvårdare. 

[…] när en personal blir inarbetad och blir liksom personen, man ser personen i uniformen. […] 

där personalen har liksom satt upp ramar för det här accepterar jag och inte. Då är min erfarenhet 

att det brukar oftast suddas ut över tid och det, man blir professionell vårdare (IP1, s.7). 

4.2 Vårda 
Det andra perspektivet handlar om att Vårda vilket innebär att vara omhändertagande. Att 

Vårda skiljer sig från Fostra vilket handlar om hur personer bör vara i samhället. 

Omhändertagande har enligt förlegade könsnormer kvinnor enklare för. Kvinnliga 

kriminalvårdare brukar ha enklare för att ta hand om både saker och personer.  

[…] både om personer och saker runt på anstalten liksom, att de hjälpte till mer (IP2, s.2). 

[…] typiskt kvinnligt […] tycker jag nog att det är […]. Blir nästan för känslomässigt involverade 

i klientens historia, och allt det där. Man vill gärna, det blir mer att det blir en mamma eller en 

farmorroll gentemot klienten (IP6, s.3). 

[…] De ska ta hand om hemmet och familjen (IP3, s.2) 

Kriminalvårdarna beskrev att könsnormer fortfarande existerar, det är en machokultur på 

anstalten men att det börjar suddas ut. När det kommer till att vårda uppfattades kvinnor ha en 
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viss fördel, för att det inte blir en maktkamp på samma vis som när män ska vårda. De intagna 

känner sig inte lika hotade och behöver inte hävda sin status gentemot kvinnliga 

kriminalvårdare eftersom kvinnor är i lägre rang.  

Det finns dock fler variabler än kön som kan ha betydelse av hur vårdandet genomförs. Även 

om kvinnor kan ha det enklare så kan kriminalvårdarens ålder eller arbetserfarenhet spela roll, 

liksom vid fostrandet. Att det finns en mångfald bland kriminalvårdare är också en viktig 

variabel för att vårdandet ska fungera bra, alltså att det finns olika förebilder som de intagna 

kan se upp till.  

[…] lite vilken ålder och vilket kön man har. Hur länge man har jobbat […] (IP2, s.4) 

[…] så måste det finnas fadersfigurer, modersfigurer, det ska finnas föredömen i alla kategorier. 

Och även sådana i deras ålder som […] visar på att man kan komma rätt fast man kommer från en 

annan bakgrund […], jag tror det är jätteviktigt att de får se olika typer av förebilder (IP4, s.3) 

Kriminalvårdarnas vårdande perspektiv handlar även om att uppmuntra och motivera de 

intagna till att vilja förbättra sig tills när de ska komma ut i samhället. Det handlar till viss del 

om att rehabilitera dem. Behandlingsavdelningen har ett mer öppet klimat än 

normalavdelningarna och isoleringsavdelningen, där kan kriminalvårdarna ha en mjukare 

relation till de intagna. De kan dricka kaffe tillsammans och de intagna kan gråta ut hos 

kriminalvårdarna och berätta om något tynger ner dem. Att kunna låta de intagna gråta ut och 

ventilera sig hos kriminalvårdarna är en viktig del av vårdandet. Just att kunna visa sina 

känslor utan att ses som svag är ett steg i rätt riktning mot ett stabilt liv i samhället. Det öppna 

klimatet bidrar till en lugn och behaglig vardag.  

[…] man kan gå in och ta en kopp kaffe med dom och de kan komma och gråta ut hos en om det är 

någonting som känns jobbigt och vi lyssnar […] det blir bara en lugn och behaglig vardag inne på 

anstaltsområdet (IP1, s.12). 

Kriminalvårdare är enbart människor och på samma sätt som de vill bli sedda som människor 

ser de på intagna. De åsidosätter sina egna värderingar, fördomar och vissa känslor för att se 

den människa som den intagna är och inte se brottet som den har begått.  

[…] Men sen gäller det ju att inte tänka på personen, människan, och inte det han har gjort. Vi ska 

ju bryta en ond cirkel och försöka skapa trygga rutiner för dom. Sen ska vi ju uppmuntra och 

försöka få dom motiverade till att vilja göra förändringar. Så man får ju verkligen försöka sätta 

sina egna tankar och värderingar åt sidan för att kunna utföra jobbet (IP3, s.6). 

Visserligen tycks det inte alltid vara enkelt för kriminalvårdare att kunna åsidosätta sina 

tankar och känslor men det finns ändå en human människosyn hos kriminalvårdarna. 

Om man vet att någon alltid behandlar en riktigt illa, svär, spottar mot en och säger elaka saker så 

blir ju det att man kanske låter det påverka en. Men alltså det är ju verkligen inte så att man arbetar 

med bestraffningar som att låta de svälta (IP3, s.6) 
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En av intervjupersonerna berättade om att det kan vara en utmaning att inte låta empati, egna 

värderingar och fördomar påverka sitt arbete. Personen berättade även att det finns strategier 

för att arbeta professionellt och det är bland annat det regelverk som Kriminalvården arbetar 

efter och som ska göra det enklare för kriminalvårdarna att utföra sina arbetsuppgifter. 

[…] vi har ett väldigt bra regelverk och stadgar […] då är det ju jättelätt att bara använda text 

istället för att använda känslor (IP2, s.7). 

Däremot kan det vara till nytta om kriminalvårdarna yttrar en del av sina känslor framför 

intagna. Det symboliserar att det även är acceptabelt för intagna att visa sina känslor även fast 

de inte alltid har känslorna under kontroll. Det händer att intagnas känslor löper amok, men en 

del av det vårdandet handlar om att lära de intagna att kunna hantera känslorna genom att 

kommunicera. När kriminalvårdare dessutom visar sina känslor tros det bli enklare för de 

intagna att visa sina egna känslor på grund av att de inte ser kriminalvårdaren som en typ av 

robot som enbart utför sina arbetsuppgifter, utan de ser att det är en mänsklig person bakom 

uniformen. 

Och också få jobba på det där att klienter […] deras känslor har de inte riktigt kontroll över ibland. 

Det är ju ett sätt att lära dom att ha kontroll och faktiskt prata öppet och kommunicera om känslor. 

Så då måste man ju också visa känslor […]. Så jag tror att det är bra. Det får de ju också att jag är 

en person, jag är inte bara en robot som går och utför mitt jobb […] (IP5, s.14). 

4.3 Vakta 
Den tredje kategorin innebär att Vakta. Det är ett av de perspektiv som kriminalvårdarna utgår 

ifrån och det handlar om säkerhetsarbete och om att se till att intagna och personal inte 

överskrider de gränser och regler som finns. Det finns en hierarkisk ordning bland de intagna 

som ibland är tydlig att se och ibland inte. De intagna som är högst upp i hierarkin har mest 

makt, de tvingar intagna med lägre status att utföra olika handlingar och utnyttjar de intagna 

som kan ses som svaga individer.  

[…] Det finns en hierarki bland de intagna. Den visar sig väldigt tydligt ibland och ganska otydligt 

ibland. Så innan det har satt sig kan det bli mycket dispyter mellan intagna (IP4, s. 1). […] När det 

kommer in en svag individ så ser man att han hamnar långt ner i rankingen för han får göra massa 

ärenden. Han är jättetrevlig mot personalen från början, så fort han träffar de andra intagna så blir 

han otrevlig mot personal för han måste bevisa sig. De som är högt i rang kan ofta vara trevlig mot 

personal och inte få skit för det […]. Det är oftast de i hög rank som är väldigt trevliga mot 

personal som ligger bakom mycket skit […] (IP4, s. 2).  

Kriminalvårdarnas vaktande perspektiv handlar om att med rätt strategier påvisa att 

statusstrukturer inte accepteras och vilka påföljder det kan leda till. Konsekvenserna måste 

vara proportionerliga till misskötsamheten Det gäller således att vara vaksamma för att 

statusstrukturer kan förekomma i personalgruppen. Händer det att det finns statusstrukturer i 

personalgruppen brister det i den mening att om det är en icke-fungerande personalgrupp kan 

kriminalvårdarna inte heller rehabilitera intagna. 
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Det fina i kråksången är att vi kan inte heller komma och försöka rehabilitera intagna om vi beter 

oss oschysst mot varandra (IP1, s. 17). 

När det kommer till det vaktande perspektivet hade kriminalvårdarna en samsyn kring hur det 

vaktande perspektivet kan ta sig uttryck och kring hur makt ska användas. Makt används om 

och när intagna överskrider de regler, lagar och rutiner som finns. Kriminalvårdarna var eniga 

om att de då måste utöva den makt de har men på ett rättfärdigat förhållningssätt. 

[…] Gör de en överträdelse, […] ett övertramp mot de regler vi har uppsatta både lokala och det 

som är föreskrivet i lagen då är det personals skyldighet att påvisa på makt, ”hit men inte längre”. 

Det är vi som ska sätta ramarna (IP1, s.12). 

[…] Man måste ju kunna få utföra makt för att det ska funka. Men sen ska man ju inte använda 

makt bara för att få sin vilja igenom utan det är ju för att allt ska fungera. Så det är ju nödvändigt. 

Men det är ju inte något man ska använda bara för att man har eller får. (IP2, s. 4) 

Vi får beordra dom saker och vi får ju ta olika beslut och det är ju maktutövning i men det är 

viktigt att komma ihåg att besluten måste vara legitima och följa lagarna som finns (IP3, s. 4). 

[…] Det är ju när de missköter sig som vi behöver utöva makt. annars är det ju bara att vi ska följa 

våra bestämmelser och regler […]. Jag tycker inte att man någonsin ska göra något som är utöver 

det. Men följer inte de intagna då måste man ju vidta åtgärder, […] då måste vi ju använda vår 

makt för att se till att de kommer in på en bättre bana […] (IP4, s.5). 

[…] Vi har ju den makten vi har i och med vår myndighetsutövning och det är ju jätteviktigt att 

man inte missbrukar den […]. Vi är ju i situationer där vi beordrar att göra vissa saker. Att man 

håller sig inom ramarna för vad reglerna säger, att man inte hittar på egna saker som klienter ska 

göra. […] det ska vara inom verkställighetsinnehållet. Man får inte […] sväva ut själv och ta egna 

beslut (IP5, s.7).  

[…] Det är nästan läskigt hur mycket makt vi har, om vi alltså vill vara elaka så kan vi ju. […] de 

ska följa personalens anvisning […] man kanske ber dom göra något bara för att jag kan be dom 

göra saker. Inte för att det är något de behöver göra. De är ju inte där för att jag ska utöva min 

makt över dom (IP6, s. 5–6). 

Säkerhetsarbetet är en del av det vaktande perspektivet. Förutom att bevaka de intagna vid 

aktiviteter handlar det om att ta urinprov och visitera bostadsrum samt de intagna. Vid vissa 

tillfällen kan kriminalvårdarna bli tvungna att göra fysiska ingripanden vid forcering av 

intagna eller för att avstyra fysiska konflikter. Syftet med säkerhetsarbetet är att säkerställa 

vardagen så att varken intagna eller personal riskerar att hamna i farliga situationer.  

Av intervjuerna framgår det att det görs skillnad på manliga respektive kvinnliga 

kriminalvårdare när det gäller säkerhetsarbetet på anstalten. Det finns ett kontinuerligt arbete 

med att göra tjänsterollen könsneutral vilket har utvecklats mot ett jämställt arbetsklimat men 

det finns fortfarande skillnader mellan manliga och kvinnliga kriminalvårdare. Det tros finnas 

en underliggande koppling mellan machokultur, könsnormer och kriminalvårdare. Med andra 

ord betyder det att kriminalvårdares arbetsuppgifter och hur arbetet utförs är beroende av 

kulturer och normer som finns i samhället samt på anstalten. 
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Kvinnliga kriminalvårdare bör inte medverka vid urinprov eller göra kroppsvisitationer av 

intagna. Det kan finnas sexuella anspelningar om kvinnliga kriminalvårdare skulle genomföra 

de arbetsuppgifterna, åtminstone skulle det kunna tolkas som sexuella anspelningar. Det är en 

onödig säkerhetsrisk för kriminalvårdarna som de i så stor mån som möjligt ska undvika.  

Det finns ju vissa saker som männen ska göra, som urinprov till exempel. Det får ju inte vi 

kvinnor, eller vi får om det inte finns någon manlig kollega i närheten och man måste ta, då får vi 

ju men man ska alltid ta männen i första hand (IP5, s.12). 

Urinprovstagningar och visitera intagna är arbetsuppgifter som de kvinnliga kriminalvårdarna 

inte beklagar att de inte bör genomföra. Snarare motsatsen, det kan kännas bra att slippa ta 

urinprov. 

[…] Mina manliga kollegor kan gärna få fortsätta ta urinprov och kroppsvisitera. Det bekommer 

mig inte alls, nästan skönt att slippa (IP3, s.6). 

[…] det är väl endast vid urinproven. Fast det vill jag ändå inte ta […] (IP5, s.12) 

Även fast jämställdhetsarbetet går framåt mot den könsneutrala tjänsterollen påminns 

kriminalvårdarna om att det finns biologiska och fysiska skillnader mellan män och kvinnor 

vilket blir påtagligt vid fysiska situationer.  

Det känns som att många tycker att man inte ger sig på […] Men det är ju också en nackdel att 

vara tjej och vara svagare och mindre än de andra. Man får inte göra lika mycket […] (IP3, s.7) 

[…] Vare sig man vill eller inte så har vi olika fysik liksom, så är det ju. Männen är […] i 

våldssituationer […] starkare (IP6, s.12). 

[…] Hur jämställt samhället än kommer bli så kommer det ju vara att män, bara att de föds som 

män i regel har bättre fysik utifrån mer muskelkapacitet och muskelmassa (IP1, s.22). 

Dessutom förekommer det att manliga och kvinnliga kriminalvårdare görs skillnad på vid 

övningslarm. 

[…] När vi tränar på övningslarm så är majoriteten män som får vara med i huvuduppgifterna och 

vi tjejer får stå på sidan (IP3, s.6). 

Dock kan kvinnor ha liknande kroppsutformningar som män, då handlar det snarare om 

storleken mellan kriminalvårdare och intagna och att en större kriminalvårdare har ett större 

övertag över en mindre intagen. 

[…] Jag tror det är mer kroppsutformning på folk. Alltså utförande när saker och ting blir hotfulla 

eller att man ska behöva forcera intagna någonstans så är det ju bra att vara större än den intagna 

eller vara starkare än den intagna (IP2, s.8). 

Även fast biologin har en märkbar betydelse när det kommer till fysiskt ingripande är 

kroppsutformningen på kriminalvårdarna också en avgörande faktor till hur ingripandet 

genomförs.  

Sen finns det tjejer […] som är mer tränade än vad jag är. Även om jag är man och har 

insatsträning bakom mig, är larmchef och så vidare så är inte jag en kille som står i frontlinjen för 



25 
 

jag har inte kroppen för det eller uthålligheten. Då är andra kvinnor eller tjejer mycket mer 

lämpade att stå och möta upp fysiskt våld (IP1, s.22). 

Det kan ju dock vara så att män och kvinnor har olika förutsättningar för att hantera olika 

situationer, som att kvinnor ska ha enklare för att kommunicera verbalt och undvika fysiskt 

våld. Däremot behöver situationerna inte vara beroende av kriminalvårdarnas kön. 

När kriminalvårdarna arbetar med det vaktande eller det fostrande perspektivet är det en 

förutsättning att de ska arbeta på likvärdiga sätt och förhålla sig till regelverket. Om personal 

inte följer reglerna som är uppsatta, eller att kriminalvårdarna rundar hörnen och låter intagna 

göra vissa saker vissa gånger kan det leda till konsekvenser för övrig personal. Dock kan det 

bli både positiva och negativa konsekvenser. En av de intervjuade personerna berättade att när 

man är den i personalen som ofta säger nej, men ser till att reglerna följs kan man bli illa 

omtyckt av intagna. Kriminalvårdarna kan också bli bemötta annorlunda av kollegor och blir 

utmärk i personalgruppen som det svarta fåret. Däremot så lär sig intagna att den 

kriminalvårdaren oftast är pålitlig för om den intagna vill ha hjälp med någon inom ramarna 

för vad kriminalvårdarna får göra så vet de intagna att kriminalvårdaren kommer hjälpa dem. 

Genom att hålla sig till regelverket vet intagna vart de har kriminalvårdarna och det är oftast 

tacksamt. 

[…] jag är en person som säger nej ofta, jag håller på regler och allting så där. Jag ser till att det 

följs […] och då blir jag illa omtyckt av intagna. […] Efter ett tag så lär dom sig det och de vet att 

jag alltid gör mitt jobb. Och när de behöver hjälp med någonting som är inom regelverket […] så 

jag gör det. […] man uppskattning och de känner att det här är en person som håller sitt ord 

liksom. […] Så de vet vart man har en […] det är de ofta tacksamma för […]. […] då blir de 

intagna arga för att det är till deras nackdel. Medan annan personal […] inte håller lika hårt på det 

[…] då blir man bemött annorlunda och man blir som svarta fåret i arbetsgruppen […] (IP4, s. 4). 

När vissa beslut tas på grund av att personalen förhåller sig till reglerna men beslut som är till 

intagnas nackdel och intagna har kännedom om att annan personal hade tagit ett annorlunda 

beslut i samma ärende kan det leda till konflikter främst mot den personal som säger nej. 

Jag är ju ganska fyrkantig i mitt sätt att jobba, jag håller gärna på reglerna vi har och vill inte runda 

dom hörnen […]. Jobbar jag med någon som kanske vill gena lite över ett hörn så märker man stor 

skillnad direkt. Då blir det lite konflikter mot mig. Eller mot den andra […] men mest mot mig 

som är den som säger nej (IP6, s. 5). 

Även fast det finns ett regelverk och lagstöd bakom kriminalvårdarnas olika beslut som 

gör att deras beslut stärks så kan det ibland finnas situationer där kriminalvårdarna har 

makt men inte vill ha makt. Vissa frågor kan tyckas vara onödiga från en 

kriminalvårdares perspektiv men det kan handla om någonting en intagen vill ha. En 

kriminalvårdare uttryckte att det skulle vara enklare att inte ha någon makt för att vara 

på god fot med de intagna istället för att ta beslut som gör att intagna beter sig negativt 

mot kriminalvårdarna.  
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[…] Vissa saker vill man inte ta beslut om. För det känns som en sådan onödig fråga. Då känns det 

nästan bättre att inte ha makt, det är bättre att vara på god fot med dom än att ta negativa beslut om 

att säga åt dom om någonting […]. Ja då ska man få dom negativa mot en själv […] (IP4, s. 7). 

Vid det vaktande perspektivet är förekomsten av maktutövning som allra tydligast. Det 

vill säga att personalen genom olika strategier får de intagna att lyda deras order. 

Emellertid kan det bli ombytta roller kring vilka som utövar makten. Ibland sker det att 

stämningen på av avdelning inte är så som personalen önskar utan den är oharmonisk 

och aggressiv gentemot personalen. På grund av stämningen som intagna skapat väljer 

personalen att inte vistas på avdelningarna tillsammans med intagna på grund av 

säkerhetsskäl.  

[…] sätta sig upp mot personal, sätta en ganska aggressiv ton. Då får de en känsla av att vinna 

makt och i vissa situationer vinner de makt för att det är det oharmoniskt på en avdelning, då går ju 

inte personal ut på grund av säkerhetsskäl […]. De försöker ta makt genom vissa tekniker och 

beteenden, uppträdanden, […]  att inte vika sig och backa undan ger dem en viss status (IP1, s. 19) 

[…] de är aggressiva och personalen blir nästan lite skraja för att utföra vissa arbetsuppgifter. […] 

Gå in på sidorna på avdelningen kan begränsas genom att de är otrevliga varje gång man går in. 

Inte för att de överträder några gränser eller någonting, men de kan vara otrevliga och man känner 

sig inte välkommen att gå in på sidorna (IP4, s. 7). 

Vid de tillfällen när intagna börjar uppleva att det är de som styr och bestämmer på 

avdelningarna måste åtgärder vidtas i form av att omplacera intagna eller byta viss personal.  

[…] det ska stävjas fort. Så då får man hitta på någonting så man flyttar intagen eller byter 

personal. Det får inte bli någon makt åt det hållet IP2, s. 6).  

Det får inte komma till det läget att intagna besitter makt över personalen och att det 

blivit ombytta roller om vilka som styr på avdelningarna.  

5. DISKUSSION 
I följande avsnitt har reflektioner av resultatet gjorts i relation till bakgrundslitteraturen samt 

till teorierna som använts i examensarbetet.  

5.1 Resultatdiskussion 
De perspektiv som kriminalvårdarna arbetar utifrån för att uppnå verksamhetens huvudsakliga 

uppdrag är att Fostra, att Vårda och att Vakta. Resultatet visar att olika personer kan ha olika 

förutsättningar för att arbeta utifrån perspektiven. Ett antagande skulle kunna vara att 

förutsättningarna är präglade av könsnormer så som att kvinnor har mer vårdande egenskaper 

än män, medan män snarare har mer vaktande egenskaper. Dessutom antyder resultatet att 

förutsättningarna kan variera beroende på fysiska – som kroppsutformning samt muskelmassa 

– och biologiska skillnader mellan män och kvinnor.  
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Utifrån resultatet är det inte helt avgörande att män och kvinnor tar sig an olika 

arbetsuppgifter, så som Bruhn (2013) beskriver det, utan från resultatet framgår det att det 

snarare handlar om att män och kvinnor tilldelas olika arbetsuppgifter. En anledning till det 

kan vara att vid exempelvis urinprovstagningar ska de manliga kriminalvårdarna göra det i 

den utsträckning det är möjligt för att de intagna inte ska behöva blotta sina könsdelar framför 

kvinnorna. Det minimerar sexuella anspelningar både från den intagnes sida men också från 

kriminalvårdarens sida. En annan anledning till differensen i arbetsuppgifter är att män i regel 

har bättre fysik och oftast är starkare än kvinnor enligt resultatet.  

Steans (2013) belyser att kön är biologiskt skapade och att kön utgörs av kroppsliga 

skillnader. Från resultatet kan slutsatsen dras att det blir påtagligt inom fängelset att det finns 

betydande kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor. De fysiska skillnaderna gör att 

manliga kriminalvårdare nyttjas främst vid ingripanden på grund av säkerhetsskäl vilket i sig 

inte behöver vara en nackdel men de kvinnor som har kapaciteten att klara av ingripanden 

borde nyttjas som männen gör. 

Det framkommer av examensarbetets resultat att om det ofta är dispyter mellan intagna, dålig 

stämning på avdelningarna och allmänt oroligt med bråk och konflikter skulle det kunna bli så 

att kriminalvårdarna får fokusera mer på det vaktande än på att fostra eller vårda. Främst 

kommer de manliga kriminalvårdarna att få fokusera på att vakta eftersom det ofta är de 

manliga kriminalvårdarna som tillsätts vid bråk och konflikter just för att de har bättre fysisk 

kapacitet enligt Steans (2013). Men läggs fokus enbart på ett av perspektiven kommer inte 

uppdraget att uppnås eftersom samtliga tre perspektiv är förutsättningar för att uppdraget ska 

klaras av.  

Resultatet belyser att kvinnliga kriminalvårdare inte är lika utsatta för våldshändelser som de 

manliga kriminalvårdarna just på grund av att kvinnor ses som svagare. Bruhn (2013) nämnde 

också att kvinnor kan ses som sexobjekt vilket även framkom i resultatet där 

intervjupersonerna dessutom påpekade och intervjupersonerna berättade att de kan uppleva att 

intagna ser kvinnor som sexobjekt. Sex år efter Bruhns artikel är det fortfarande så att i 

fängelsemiljöer antyds kvinnor vara det svagare och mer sårbara könet som ska bli beskyddat 

och bli bemötta med artighet. Resultatet indikerar att arbetet med att få tjänsterollen 

könsneutral inte kommit så långt i utvecklingen. Detta gör att det är skillnad på att vara 

manlig kriminalvårdare och kvinnlig kriminalvårdare och det är inte så pass fyrkantigt och 

neutralt som byråkrati kan anses vara. 
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Resultatet visar att det kan vara enklare för kvinnliga kriminalvårdare att utveckla en god 

relation gentemot intagna och kunna föra en anständig konversation. Men kvinnliga 

kriminalvårdare får ibland motta glåpord och sexuella kommentarer. Att bemötandet från 

intagna kan svikta kan bero på att det blir en krock mellan rollerna; att vara kriminalvårdare 

och att vara kvinna. Det kan bli svårt för de intagna att kunna hantera de två rollerna som 

kvinnorna har och att kvinnorna ses som dåliga kvinnor som utmanar könsstereotypiska 

normer vilket Steans (2008) beskriver. Intagna ska hantera att en kvinna som brukar ses som 

det svagare könet nu är kriminalvårdare och har mer makt än de intagna, samtidigt som de 

kvinnliga kriminalvårdarna är just kvinnor. En del av de intagna har myndighetsförakt och 

kan hata kriminalvårdarna endast för de arbetar åt staten. Möjligtvis kan det orsakas av att i 

den könsstereotypiska miljon på anstalten finns det tydliga könsnormer och enligt normerna 

har män och kvinnor olika egenskaper och på grund av framställningen som Steans (2008) 

nämner.  

Det ska påpekas att resultatet inte påvisar att personers olika kompetenser och egenskaper inte 

är baserade på vilket biologiskt kön människor har eller identifierar sig som. Det är snarare 

könsnormer och normer i samhället som tillåter eller inte tillåter människor använda vissa 

egenskaper och kompetenser. Min personliga åsikt är att jag tror att män kan vårda precis lika 

bra som kvinnor och att kvinnor kan vakta precis lika bra som män. 

Resultatet belyser vilka som har makt på anstalten och vilka som inte har det. Enligt Dahls 

maktteori kan aktörerna som har makt (A) vara kriminalvårdarna och de får de intagna (B) att 

göra saker de inte skulle gjort om det inte vore för As inflytande. De sanktioner som 

kriminalvårdare får tilldela till intagna i och med det vaktande perspektivet kan i Dahls 

mening ses som hot för intagna och därmed kan hoten göra att kriminalvårdare besitter makt. 

Resultatet belyser även vikten av att sanktionerna och maktutövningen måste vara 

proportionerliga till vad situationen kräver och att de besluten sker med legalitet. Vissa av 

intervjupersonerna berättade att maktmissbruk förekommer från kriminalvårdares sida, fastän 

det inte får ske så förekommer det. Mot maktmissbruk kan åtgärder behöva vidtas och 

påpekas att det inte är acceptabelt att missbruka makten. Det är något som behöver arbetas 

med från chefsnivå men det är även viktigt att medarbetare lyfter det som ett problem när det 

inträffar. 

Dessutom visar resultatet att på det sätt som Steans (2013) illustrerar kön är det sätt som både 

kriminalvårdare och intagna uppfattar kön på. Det betyder att det finns biologiska skillnader 

således skillnad när det kommer till genus. Det framkom i resultatet att kvinnliga 
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kriminalvårdare kan ha enklare för samtal medan manliga kriminalvårdare har bättre fysiska 

förutsättningar. Resultatet visar också i enlighet med Steans (2008) att beroende på kön finns 

det olika roller, föreställningar och beteenden vilket markant avspeglar sig i fängelsemiljön. 

Olika roller, föreställningar och beteenden är inte acceptabla. Det är till exempel inte okej att 

det finns maktstrukturer bland intagna och där behöver personerna i rollerna som 

kriminalvårdare påpeka det. 

Att fostra handlar om att förändra intagnas beteenden vilket relaterar till Dahls (1957) teori 

om makt. Kriminalvårdarna ska få de intagna att byta ut gamla beteenden och tankemönster 

och för att lyckas med det måste A få B att göra något som B inte skulle gjort annars. Intagna 

kan vid vissa situationer tro att de besitter makt gentemot personalen. Det kan ta sig uttryck 

när intagna försöker muta alternativt hota personalen genom att kräva att de ska få göra /få 

något de intagna vill ha i utbyte mot att de gör det personalen anbefaller. Ibland tror de 

intagna att de får igenom sina viljor men den underliggande anledningen till att önskan 

beviljas är för att det alltid är inom ramarna för vad som är okej eller inte enligt regelverket. 

Därmed kan intagna (A) tro att de kan få kriminalvårdarna (B) att göra något som de inte 

skulle gjort. Men, i det fallet har inte intagna makt över personalen på grund av att regelverket 

accepterar de viljorna och det är fortfarande kriminalvårdarna som besitter makt och inte 

tvärtom. 

Däremot kan intagna använda sig av olika tekniker som bland annat hot, då hot är enligt Dahl 

(1957) ett verktyg för att utöva makt. Intagna kan använda hot gentemot personalen eller 

skapa en oharmonisk stämning på avdelningarna för att intagna ska få som de vill. Hamnar 

makten hos intagna måste det avvärjas i form av åtgärder som att ibland byta personal och 

ibland flytta intagna. Det kan tänkas att det är vid dessa situationer som det blir tydligt att det 

finns personer i personalgruppen som är mer auktoritära än andra och har högre status än 

vissa. Genom att byta ut personal för att stämningen ska lugna sig blir det påtagligt att 

tjänstepersonrollen inte är en neutral roll och lika för samtliga tjänstepersoner. Det framträder 

att större och starkare män får mer respekt av intagna än mindre män och kvinnor. Återigen 

blir könsskillnaderna (Steans 2013) och könsnormerna som Steans (2008) beskriver påtagliga.  

Resultatet visar att olika tjänstepersoners status ger olika förutsättningar för att kunna uppnå 

det huvudsakliga uppdraget, ibland förenklas det och ibland försvåras det. Om 

tjänstepersonerna hade samma status, auktoritet och respekt skulle det finnas samma 

möjligheter till att uppnå uppdraget. I Webers (Moe, 1994) mening handlar auktoritet, 

dominans och makt om att det inte är någon som styr över en och att den som har makt 
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accepteras. Men eftersom kriminalvårdarna inte ges samma respekt och när intagna inte 

accepterar i lika stor utsträckning kvinnliga kriminalvårdare som manliga påvisar resultatet att 

kriminalvårdarna inte har samma möjligheter till att uppnå huvuduppdraget. Detta kan ännu 

en gång kopplas till Steans (2008) beskrivning av könsnormer gällande att kvinnor inte passar 

in vid krigsframkanten där heroiska män brukar platsa. 

Något som resultatet även belyser är att intagna kan ha makt mot medintagna. Den person i 

maktposition, alltså den som då är i högre rang än den andra kan avvärja vissa händelser som 

exempelvis uppmana till att sluta skrika i vaktrummet då det inte kommer leda någonvart som 

är till dennes fördel. Även här går det att dra paralleller till Dahls (1957) teori kring makt. Det 

handlar snarare om makt mellan intagna än om kriminalvårdare som aktörer har makt över 

intagna. Enligt Dahl (1957) kan även personer och grupper vara aktörer med makt vilket gör 

att det är fullt möjligt att teorin går att placera inom populationen intagna. Det är tydligt att 

det finns aktörer A som har makt över andra B och kan få dem att göra någonting de inte 

annars hade gjort. 

Resultatet påvisar att på liknande tillvägagångssätt som nämnts ovan kan intagna i högre rang 

få de i lägre rang att utföra diverse handlingar vilket inte skulle skett om det inte vore för den 

makt som finns likt Dahls (1057) modell.  För kriminalvårdarna är det inte alltid enkelt att se 

vart de intagna är placerade i den hierarkiska ordningen på avdelningarna eftersom ordning 

ibland är tydlig och ibland inte. Men på grund av att ordningen existerar konstant behöver 

kriminalvårdarna arbeta mycket med det vaktande perspektivet för att upprätthålla säkerheten 

på anstalten och säkerställa vardagen både för personalens del men också för de intagnas del.  

Kriminalvårdare och all annan statligt anställd personal ska förhålla sig till värdegrunden för 

statliga verksamheter, där det framgår att offentliga tjänstepersoner ska arbeta och beakta 

intagna med objektivitet. Dessutom framgår det även genom Förvaltningslagen (SFS, 

2017:900) att tjänstepersoner ska vara sakliga och opartiska. Trots det, och trots interna 

styrdokument hos Kriminalvården (Kriminalvården, u.å.b.) som beskriver hur arbetet ska 

genomföras på samma fyrkantiga sätt, tar vissa kriminalvårdare till egna tekniker och 

strategier för att genomföra arbetsuppgifter vilket även Bruhn (2013) påpekar. När de tilltar 

egna strategier kan det bero på att man låter någon annan lämna beslut till de intagna som inte 

alltid gynnar de intagna för kriminalvårdarna vill vara på god fot med intagna. Det visar att 

vissa kriminalvårdare möjligtvis kan vara konflikträdda, lata eller tycka att det är 

ansträngande att genomföra vissa arbetsuppgifter och då är det mer bekvämt att låta någon 

annan genomföra uppgifterna.  
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Av resultatet framgick det att kvinnliga kriminalvårdarna kan ta på sig en mammaroll eller 

farmorroll och blir för känslomässigt involverade med klienter. Att kriminalvårdare tar på sig 

olika roller kan ännu en gång åberopas till Steans (2008) teori gällande könsnormer. Den 

känslomässiga relationen till intagna kan leda till olika följder för kriminalvårdarna. Dels 

brister dess sakliga och opartiska förhållningssätt vilket de ska ha enligt lagar som bland annat 

Förvaltningslagen (SFS, 2017:900) och genom Kriminalvårdens värdegrund (Kriminalvården, 

u.å.d) vilket i sin tur kan leda till tjänstefel. Relationer kan utvecklas både till det negativa 

som nyligen nämndes, således kan relationer leda till positiva konsekvenser. 

Det vårdande perspektivet som innebär att omhänderta, uppmuntra, motivera och trösta kan 

bli enklare att genomföra om det finns starka relationer. Bruhn, m.fl. (2008) beskrev att 

kriminalvårdare ska hantera intagnas olika känslor vilket relateras till det vårdande 

perspektivet. Vårdande handlar om att hantera emotioner men kriminalvårdarna behöver 

också kunna hantera sina egna känslor vilket Bruhn, m.fl. (2008) också beskrev. När intagna 

visar negativa känslor, som bland annat aggressivitet kan det enligt Bruhn, m.fl. (2008) vara 

tecken på maktlöshet och underlägsenhet. Eftersom makt kan utövas genom hot (Dahl, 1957) 

skulle aggressivitet vara ett redskap för att försöka hävda att intagna har makt. 

I resultatet syns det att kvinnor som tar på sig en mammaroll i intagnas ögon är någon man 

ska respektera. Kvinnor ses inte heller som lika stora hot som män och kan ha fördelar med att 

kunna vårda. Att män är hot kan återigen relateras till de föreställningar som finns kring kön 

och att män ska vara i krigslinjen för de har den fysiska förmågan att klara av att möta upp 

våld och kvinnor ska bli beskyddade av männen (Steans, 2008). Däremot skulle det kunna 

vara så att de kvinnliga kriminalvårdarna måste kunna skilja på att vara en vårdande personal 

och en mamma eller farmor. Blir personalen för känslomässigt involverade skulle det kunna 

leda till att beslut som tas inte är helt korrekta och olika typer av bedömningar kan bli 

felaktiga. Konsekvenser av det kan i sin tur bli att det enbart eller mestadels läggs fokus på att 

vårda, möjligtvis kan de även fostra i och med den starka relationen men om vaktandet glöms 

bort kan det i sin tur orsaka konsekvenser. 

Resultatet visar att kriminalvårdare är så kallade gräsrotsbyråkrater, som de kan kallas enligt 

Lipsky (1980) och Åhs (2013) framställning av kriminalvårdare som gräsrotsbyråkrater 

samstämmer med vad resultatet visar. Gräsrotsbyråkraterna har aningen större frihet än 

”ordinära” byråkrater i att besluta hur uppgifter ska utföras då det skulle kunna tolkas som att 

gräsrotsbyråkrater och kriminalvårdare styrs av resultatstyrning och inte regelstyrning som 

den ideala byråkraten. Handlingsfriheten som kriminalvårdarna har bör generera möjligheter 
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att anpassa perspektiven efter vad situationer kräver och det borde ge en fördel till att klara av 

uppdraget. Det som SEKO (2018) skrev om gällande att resursbristen kan vara en anledning 

till att uppdraget inte uppnås var ingenting som framgick av resultatet. Visserligen skulle det 

kunna vara en bakomliggande faktor som påverkar utgången för de tre perspektiven. Genom 

att inte ha tillräckliga resurser kanske vissa delar av att vårda, vakta och fostra inte går att 

genomföra. 

Genom resultatet klargörs det att vara gräsrotsbyråkrat kan sammanlänkas till att genomföra 

det huvudsakliga uppdraget genom det vaktande perspektivet. Det vaktande perspektivet 

handlar om säkerhetsarbete och om att ge påföljder eller påvisa att felaktiga beteenden får 

konsekvenser. I Lipskys (1980) teori gällande gräsrotsbyråkrater bör de kunna ta beslut om 

personer ofta snabbt och direkt på den plats som något inträffar på. Här blir det tydligt att 

kriminalvårdarna har makt som tjänstepersoner över intagna för det beslut som tas vid 

incidenter kommer att påverka de intagnas liv samt kriminalvårdarna kommer få de intagna 

att göra något som de inte annars hade gjort. Vid de tillfällen som kriminalvårdarna hävdar sin 

auktoritet finns risken att de utsätts för fysisk skada vilket även är vanligt förekommande för 

tjänstpersoner enligt Lipsky (1980). Det är vid dessa situationer som manliga kriminalvårdare 

kan ha en större chans att utsättas för fysiskt våld än de kvinnliga kriminalvårdarna eftersom 

det inte är etiskt rätt att utsätta kvinnor för våld enligt olika normer som intervjupersonerna 

berättade om.  

För kriminalvårdare kan det fostrande och vårdande perspektivet bli paradoxala gentemot 

Lipskys (1980) och Webers (1994) teorier rörande byråkrati och opartiskhet i den mening att 

byråkrater är ska verka opersonligt. Möjligtvis skulle det kunna vara komplext att arbeta efter 

perspektiven då kriminalvårdare ska arbeta klientnära med beteendeförändring, de ska kunna 

ge intagna tröst och vara omhändertagande samtidigt som i det vaktande perspektivet ska de 

påvisa vad som är rätt och fel och kunna ge påföljder när intagna överskrider regler och 

gränser. Att vara personlig men inte privat – som det uttrycks i Kriminalvårdens värdegrund – 

kan vara en utmaning för kriminalvårdarna i och med att de faktiskt är människor med egna 

tankar och känslor och inte är robotar. Visserligen finns det ju regelverk och rutiner som 

beskriver hur kriminalvårdarna ska förhålla sig till olika situationer men någonstans finns det 

en risk för att kriminalvårdarna tappar yrkesrollen som tjänsteperson och att de blir påverkade 

av känslor som i sin tur påverkar beslutstaganden. 

Vad gäller SEKOs rapport (SEKO, 2018) kring att fler tillfrågade kvinnor än män svarade att 

de blivit utsatta för sexuella trakasserier, nedsättande kommentarer eller mobbing från intagna 
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överensstämmer det med resultatet. Både manliga och kvinnliga kriminalvårdare berättade om 

att kvinnor får utstå mer kränkande behandling än vad män får. Det torde vara en utmaning 

för de kvinnliga kriminalvårdarna att kunna arbeta med att vårda. Vårdandet handlar ju om att 

ta hand om, uppmuntra och motivera samt trösta när det behövs. Där behöver kvinnorna 

åsidosätta vad de upplevt eller varit med om för att kunna klara av att vårda. IP3 som 

identifierar sig som kvinna berättade att det kan vara en utmaning att inte låta sina känslor 

påverka arbetsrollen och att det förekommer ibland. Liksom IP2 som identifierar sig som man 

nämnde att det är en utmaning att inte låta känslor påverka arbetet men att regelverket som 

finns förenklar att kunna genomföra arbetsuppgifterna.  

Enligt SEKOs (2018) rapport är det större andel kvinnor än män som väljer att avsluta arbetet 

som kriminalvårdare. Av resultatet framgår det att i den stereotypa miljön begränsas 

kriminalvårdare till att utföra vissa arbetsuppgifter på grund av deras kön. När fler kvinnor än 

män avslutar sina arbeten skulle det kunna leda till konsekvenser samt begränsningar till att 

kunna arbeta utifrån samtliga tre perspektiv. Om det är så att de kvinnliga kriminalvårdare till 

störst del arbetar med att vårda och kvinnorna slutar arbeta kommer de manliga 

kriminalvårdana få arbeta mer med att vårda och det kan gå emot normer kring vilka 

egenskaper som män ska ha. Att vara en normbrytande person i en machokultur med 

kriminella människor är förmodligen inget att rekommendera med tanke på vad det skulle 

kunna leda till för påföljder. 

Att arbeta sakligt, opersonligt och objektivt samtidigt som kriminalvårdarna ska kunna vårda 

blir en svår balansgång. För att kunna omhänderta, trösta och motivera krävs det att 

kriminalvårdarna kan visa empati, medmänsklighet och andra känslor. Saknas empati när de 

ska trösta någon kommer inte tröstandet ha någon effekt, åtminstone inte den önskvärda 

effekten att intagna mår bättre efteråt. Just balansen mellan att vara byråkrat och personlig 

men inte privat är komplex. Att hävda att kriminalvårdare uppfyller kraven för att vara ideala 

byråkrater enligt Webers (Moe, 1994) modell är inte helt möjligt då Lipsky (1980) hävdar att 

just gräsrotsbyråkrater är långt ifrån den opersonliga ideala byråkraten. Gräsrotsbyråkraterna 

skiljer sig från den typiska byråkraten eftersom kriminalvårdarna integrerar direkt med 

klienterna och ges möjligheten att visa mer empati än den klassiska byråkraten.  

När det kommer till den balans som nämns ovan är det sannerligen en utmaning för just 

kriminalvårdarna som är gräsrotsbyråkrater. Det går att konstatera att kriminalvårdare som 

gräsrotsbyråkrater kan begränsa människors, snarare intagnas, liv samt möjligheter på det vis 

som Lipsky (1980) beskriver det. Gräsrotsbyråkrater ska kunna bemöta olika reaktioner från 
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klienterna, ge service, vara omtänksamma vilket kriminalvårdare är vid vårdandet. Vid 

fostrandet å andra sidan borde det vara enklare att säga emot och påvisa att det inte är 

acceptabelt att bete sig så inte enbart mot kvinnliga kriminalvårdare utan mot kvinnor 

generellt.  

Resultatet från studien skulle förslagsvis kunna användas av Kriminalvården vid 

kriminalvårdsutbildningen och vid introduktioner av nyanställda för att reflektera och 

diskutera hur dessa tre perspektiv kan användas för att uppnå det huvudsakliga 

samhällsuppdraget. Därigenom kan studien generera nytta för samhällsutvecklingen och höja 

kvaliteten på arbetet inom Kriminalvården. 

5.2 Metoddiskussion 
Olika val under examensarbetets gång gjordes och för att ta lärdom av vad som gjordes bra 

och vad som gjordes sämre diskuteras olika ställningstaganden kring valen nedan. 

5.2.1 Värdering av studiens kvalitet och validitet 

En kvalitativ metod användes för att få mer djupgående svar från intervjupersonerna. Därav 

valdes kvantitativa metoder bort och därmed enkäter och liknande. Jag tror inte att 

kvantitativa metoder hade gett samma substans på resultatet som kvalitativa metoder. Detta på 

grund av att om exempelvis enkäter hade använts istället för samtalsintervjuer hade inte 

följdfrågor inte kunnat ställts då enkäterna hade varit låsta till de frågor som står nedskrivna i 

dokumentet. Samtalsintervjuer gav elasticitet på frågorna och olika följdfrågor kunde därmed 

ställas.  

Förbindelsen (Bilaga 2) som upprättades mellan intervjudeltagaren och intervjuaren hade 

kunnat utformats något annorlunda efter samråd med uppsatshandledaren. Det som hade 

kunnat gjorts på ett annat sätt var att det borde ha funnits ett skriftligt syfte på förbindelsen. 

Syftet framgick muntligt och det framgår av intervjuguiden (Bilaga 1). Det hade kunnat vara 

bra för deltagarna att fått det skriftligt på förbindelsen så de enkelt skulle komma ihåg vad 

syftet var. Däremot så ville inte heller någon av deltagarna ha ett exemplar av förbindelsen 

fast än de erbjöds en. Så att syftet inte stod med var inget större problem. Det är dock något 

jag bär med mig till framtida undersökningar.  

Dessutom kunde formuleringen av användandet av intervjuerna hade uttryckts på annat vis. 

På förbindelsen står det ”Informationen ska endast brukas till ändamålet med forskningen och 

får inte användas som kommersiellt bruk eller andra syften som inte är av vetenskaplig 

karaktär” (Bilaga 2). Det hade kunnat revideras om vidarestudier skulle göras till något i stil 
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med ”informationen ska endast användas till sådant som har vetenskapliga syften, ej till 

kommersiellt bruk”. Detta blir låst till denna uppsats, men jag tror inte att jag kommer forska 

vidare och vilja använda uppsatsen för vidare forskning.  

Andra metoder än samtalsintervjuer skulle kunnat använts, dessutom hade andra 

urvalsmetoder kunnat lämpat sig till undersökningen. Esaiasson m.fl. (2017) förklarar att när 

resultat i undersökningar ämnar till generalisering kan antingen strategiska urval eller 

slumpmässiga urval göras. Författarna menar att slumpmässiga urval kan vara en av de bästa 

strategierna för att kunna generalisera resultat. Då ska forskaren ha i åtanke att det finns en 

typ av slumpmässiga urval som egentligen är ett icke slumpmässigt urval och kallas för 

”första-bästaurval”/”bekvämlighetsurval”.  

Slumpmässiga urval och bekvämlighetsurval valdes bort till arbetet. Det skulle teoretiskt sett 

fungerat att använda bekvämlighetsurvalsstrategin genom den tidigare kunskap jag besitter 

angående hur personalfördelningen ser ut på en anstalt och eftersom jag har interna kontakter 

som hade kunnat gjort det möjligt. Esaiasson m.fl. (2017) hävdar att ett bekvämlighetsurval 

kan göras när man skaffat sig kunskap om hur populationen ser ut och för att kriminalvårdare 

kan tolkas som en svåråtkomlig grupp. Förslagsvis hade bekvämlighetsurvalet kunnat 

genomförts genom att delta på ett av anstaltens arbetsplatsträffar och frågat om det finns 

några som skulle vilja delta i examensarbetet. Dock hade det inte gått att styra vilka som 

skulle delta i undersökningen och det hade lett till att spridningen förmodligen inte skulle bli 

särskilt varierad. Esaiasson m.fl. (2017) belyser viss problematik med bekvämlighetsurval. Ett 

problem är att intervjupersonerna kan representera endast en typ av grupp, som exempelvis 

enbart kvinnor, enbart män, eller endast kriminalvårdare med en särskild befattning. Genom 

att inte få styra över valen kan bortfall av åsikter förekomma och det skulle generera i 

resultatfel.  

Forskaren bör gå till den ursprungliga informationsskällan och studera de som är mest berörda 

(Esaiasson m.fl., 2017) vilket gör det logiskt att intervjua kriminalvårdare då det var deras 

upplevelser som skulle studeras. Arbetet skulle inte fått samma karaktär om exempelvis 

personalen från administrationen, förrådsmästaren eller kökspersonalen intervjuades. 

Anställda på Kriminalvården kan vara svåråtkomliga på grund av säkerhetsrisker och 

personalen är relativt skyddad. Ett slumpmässigt urval hade inneburit att försökt få 

personallistor på samtliga anställda samt med deras olika befattningar. För att få personallistor 

skulle chefer eller personalansvariga på anstalten först behöva få tillstånd från de anställda att 

det är okej att informationen om att de arbetar där lämnas ut. Sedan skulle listor med 
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kontaktuppgifter sammanställas. Därav skulle det ha blivit allt för komplicerat och för 

tidskrävande att använda ett slumpmässigt urval. Något som hade varit intressant att göra 

annorlunda i examensarbetet är att ha intervjuat ett större antal personer för att se om 

resultaten hade skiljt sig åt mer eller på andra sätt än vad det gjorde mellan de sex 

intervjupersonerna som blev intervjuade. Men återigen, tiden för examensarbetet var 

begränsad och då fick antalet intervjuer begränsas.  

Det går dock inte säga att perspektiven går att tillämpa på alla kriminalvårdsanstalter i 

Sverige. Det är ett för litet antal intervjuade kriminalvårdare för att kunna generalisera detta 

till samtliga. Däremot går det att konstatera att berättelserna i examensarbetet är allmänna 

åsikter och de säger ändå något om den populationen som undersökts. Visserligen skulle det 

möjligtvis kunnat gynnat studien mer om intervjupersonerna skulle vara främlingar för 

intervjuaren och inte redan bekanta personer. När personerna redan är bekanta med 

intervjuaren kan det leda till att den vetenskapliga distansen blir svår att upprätthålla. Det kan 

också vara enklare för intervjupersonen att öppna upp sig för en utomstående person 

(Esaiasson m.fl., 2017). Esaiasson m.fl. (2017) föredrar att intervjua ett färre antal personer 

vid samtalsintervjuer och om urvalet av personer är välgenomtänkt kan ett mindre antal räcka.  

Jag anser att min förförståelse för myndigheten och arbetet som kriminalvårdare genom 

tidigare yrkeserfarenhet är en styrka i den mening att jag förstår interna termer och begrepp 

samt kan ställa rätt typ av följdfrågor. Det underlättade också samtalsintervjuerna då 

intervjupersonerna inte behövde förklara simpla begrepp som en extern intervjuare inte hade 

förstått. Så i examensarbetet gynnade det snarare undersökningen att det fanns tidigare 

relationer till intervjupersonerna och att förförståelse för verksamheten fanns. 

Angående samtalsintervjuernas struktur hade en annan frågemetod kunnat använts till 

uppsatsen, det hade kunnat vara en informantundersökning istället för 

respondentundersökning som arbetet bygger på. Esaiasson m.fl. (2017) påvisar distinktionen 

mellan informantundersökning och respondentundersökning. Informantundersökningar 

bygger på att svarspersoner ses som ”sanningssägare” eller ”vittnen” och syftar till att visa 

och ge information om hur verkligheten är beskaffad i diverse sammanhang. Denna typ av 

undersökning används för att redogöra vad som inträffade i en viss situation. Svarspersonerna 

kan bidra med olika mycket vid informantundersökningar och då brukar olika frågor ställas 

till olika personer (Esaiasson m.fl., 2017). Då kriminalvårdares upplevelser studerades och 

inte olika situationer eller händelser bedömde jag att respondentundersökningsmetoden var 

den som var bäst lämpad för att kunna besvara frågeställningen. Dessutom kunde oväntade 
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svar fångas upp och följdfrågor kunde som sagt ställas. Samtalsintervjuer genomfördes alltså 

till studien för att studera svarspersonernas egna tankar och reflektioner kring uppsatsens 

ämne vilket gav djupgående information och med god kvalitet 

När intervjuerna ägde rum startades de med att information delgavs till deltagarna som 

baserades på de olika kraven. ”Bilaga 2, förbindelse mellan studiedeltagare och genomförare” 

delades ut för att intervjupersonerna skulle underteckna att de blivit informerade gällande 

forskningsetiska regler och riktlinjer, studiens ändamål samt muntlig information om studiens 

syfte. Bilagan skrevs under av samtliga deltagare, alla erbjöds en kopia av förbindelsen, dock 

tackade alla nej till den. De underskrivna bilagorna förvarades i en privat bostad oåtkomligt 

för obehöriga. Syftet med bilagan var att påvisa för intervjupersonerna att informationen 

kommer hanteras med säkerhet och försiktighet för att skydda deltagarna från potentiella hot, 

kränkningar eller andra fysiska och psykiska närmanden och även för att påvisa att deras 

identiteter inte kommer avslöjas då de arbetar i en utsatt miljö med kriminella personer. 

För att uppgifter som berättades i samtalen skulle behandlas konfidentiellt som deltagarna 

blivit lovade användes har vissa beteckningar i transkriberingen. De gånger som anstaltens 

namn blivit nämnt har den betecknats med XXX-anstalten. Vid exempel på situationer där 

fiktiva namn angetts har exempelnamnen angetts med enskilda versaler så som bland annat X 

och C. För att ge intervjupersonerna konfidentialitet skrevs inte deras exakta ålder ut utan ett 

åldersspann angavs för att ge en uppfattning om vilka åldrar kriminalvårdarna hade. 

Att genomföra två testintervjuer innan de riktiga intervjuerna var till fördel. Dels gav det en 

trygghet åt mig själv och nervositeten minskade. Det gav en uppfattning om hur frågorna togs 

emot och det fanns möjlighet att omformulera intervjuguiden om det hade behövts.  

Intervjupersonerna var enkla att intervjua i den mening att de talade öppet om frågorna så de 

ibland besvarade de olika frågorna innan de ens blivit sagda vilket gav ett bra flyt under 

samtalen. Om det hade varit personer som inte gärna talar så öppet om ämnena hade 

intervjuguiden var behjälplig men det gick att frångå den och rätt följdfrågor kunde ställas för 

att få de svar som behövdes.  

Att transkribera intervjuerna noggrant och precist gjorde att ingen viktig information försvann 

i analysstadiet. Min erfarenhet av att transkriberat intervjuer tidigare gav mig en styrka i 

processen eftersom jag har kunskap kring hur det görs. Det kan vara tidskrävande att 

transkribera ordagrant men eftersom det genererar i att allt som intervjupersonerna sade 

skrevs ner fanns allt material nedskrivet. Ljudfilerna raderades ju dessutom efter 
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transkriberingen för att inte röja deltagarnas identiteter och att då ha dokument med all 

information från intervjuerna sparade på en lösenordskyddad OneDrive gav mig en säkerhet 

att materialet inte kommer försvinna om något skulle hända datorn. Ifall intervjufrågorna inte 

skulle kunna göra att frågeställningen besvarades var det till fördel att transkriberingen skedde 

efter varje intervju. Däremot behövdes inte intervjuguiden med frågorna revideras då jag 

märkte att rätt frågor ställdes och rätt svar gavs.  

Angående valen av teorier skulle en intressant ansats varit att jämföra maktteorin av Dahl med 

andra teorier om makt. Eftersom maktbegreppet är så omtalat inom statsvetenskapen finns det 

olika uppfattningar om makt och hur makt utövas. Diskussionen i examensarbetet kring makt 

hade förmodligen kunnat bli spännande beroende på vilka andra teorier som hade tillämpats. 

Dock inriktade uppsatsen sig mer mot yrkesrollen som tjänsteperson och om olika faktorer 

som kan påverka kriminalvårdares arbete. Därav blev Dahls teori en bra utgångspunkt för att 

förklara vad som menas med makt i arbetet. Vad gäller de andra två teorierna om byråkrati av 

Weber och Lipsky så blev de en stadig grund för att beskriva byråkrati och byråkrater. 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater lämpade sig ytterst bra då kriminalvårdare är 

gräsrotsbyråkrater och det gjorde det möjligt att resonera kring vad som är fördelaktigt med 

att vara sådan men också vilka problem som det kan innebära för kriminalvårdaren. 

Den tidigare forskning som nämns i bakgrundskapitlet beskrev delar som gavs försök till att 

belysa och problematisera. Något som var intresseväckande var att könsnormer och 

könsstereotyper är så indoktrinerat i fängelsemiljön och bland intagna. Även fast arbetet med 

jämställdhet och könssegregation generellt sett utvecklas mot ett mer jämställt samhälle så har 

det inte alls kommit lika långt på anstalten. Något som jag personligen tycker att det borde 

arbetas mer med på fängelser för att intagna ska komma bättre ut som är ett av 

Kriminalvårdens mål. 

Dessutom bidrog den tidigare forskningen med förklaringar och definitioner om begrepp så 

som bland annat könsstereotyper och vad det innebär. Den hjälpte således till med att ge en 

god bakgrundsbeskrivning och om tidigare problem inom verksamheten som jag hoppas 

bringade förståelse åt läsaren. Åhs studie användes för att understödja och bekräfta att 

kriminalvårdare är gräsrotsbyråkrater som belystes genom resultatet. 

Jag anser att uppsatsen erhåller god kvalitet genom att stegen som nämnts i de metodböcker 

som använts har följts så som Esaiasson m.fl. (2017) och Brinkmann och Kvale (2009, 2014). 

Böckerna har använts som receptböcker som väglett mig genom varje enskilt steg, från att 
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utforma intervjuguiden, välja urvalet till att analysera de transkriberade intervjuerna. Genom 

att noga följa anvisningarna kring hur undersökningen skulle genomföras är min studie 

komplett och samtliga parametrar är uppfyllda vilket ger god kvalitet. Genom att andra 

personer tagit del av samt läst uppsatsarbetet - så som handledaren, kurskamrater och andra 

personer i min närhet som är kunniga kring akademiska texter och korrigerat viss grammatik 

och påpekat formuleringar som kan förtydligas anser jag att arbetet håller en god kvalitet. 

Gällande validiteten av resultaten (Vårda, Vakta och Fostra) bekräftades dessa av en av 

intervjupersonerna då jag frågade om dennes upplevelse av perspektiven stämde överens med 

mitt resultat. Det framgick att för att kriminalvårdarna ska kunna genomföra det huvudsakliga 

uppdraget behöver kriminalvårdarna arbeta utifrån de tre perspektiven.  

5.3 Vidare forskning 
Under arbetes gång stötte jag på vissa idéer och tankar kring ämnen som skulle vara 

intressanta att studera men som inte blev relevanta till just detta examensarbete. Idéerna kan 

ses som förslag till kommande studier som kan tänkas vilja genomföras. Eftersom jag inte lagt 

så mycket fokus kring att söka tidigare forskning kring de frågor som uppstod är det osäkert 

på hur mycket tidigare forskning det finns om de ämnena. Genom intervjuerna framkom det 

att maktmissbruk förekommer från kriminalvårdarnas sida. Maktmissbruk är inte någonting 

som får förekomma på något sätt men ändå sker det att kriminalvårdare missbrukar utövandet 

av makten gentemot intagna såväl som mot annan personal. Jag tänker att det skulle vara av 

intresse att studera makt och statusstrukturer och finna olika variabler som påverkar makt, 

auktoritet och status.  

En annan tanke jag fann intresseväckande var hur könsnormer kan brytas, både gällande hur 

intagna män ser på kvinnor och hur de värderar kvinnor. Det skulle även vara spännande att 

studera och undersöka hur tjänstepersonrollen kan bli en könsneutral arbetsroll. De sistnämna 

två ämnena skulle kunna undersökas på en högre nivå än att intervjua kriminalvårdare. 

Antingen kriminalvårdsinspektörer eller chefer på huvudkontoret, eller i bästa fall 

generaldirektören som är högst upp i den politiska kedjan. 
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6. SLUTSATSER 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att de perspektiv som kriminalvårdarna arbetar 

utifrån för att uppnå Kriminalvårdens huvuduppdrag är; Fostra, Vårda och Vakta. Det gäller 

att fördela lika mycket tid på samtliga tre perspektiv för att uppnå uppdraget. Genom att 

fostra, vårda och vakta kommer risken för brottsåterfall minska och tryggheten i samhället 

kommer att öka. En slutsats som dras är att kriminalvårdarna har en syn på yrkesrollen som 

sammankopplas starkt till perspektiven -yrkesrollen inkluderar en fostrande roll, en vårdande 

roll och en vaktande roll. Det går även att dra slutsatsen att kriminalvårdare har makt i Dahls 

definition. Genom att kriminalvårdare utövar sin makt kan de få intagna att göra något de inte 

annars skulle ha gjort vilket betyder att kriminalvårdarna kan förändra intagnas beteenden.  

Konsekvenser av att glömma eller lägga mindre fokus på vissa av perspektiven kan leda till 

att vandalisering av materiella ting kan förekomma, personal kan bli utsatt för fysiskt och 

psykiskt våld och hot, likväl kan även intagna bli utsatta. Utgången av det kan resultera i 

psykiska eller fysiska men eller värre – mord. Ett förslag för att bidra med nytta åt 

Kriminalvården som myndighet är att införa diskussioner i utbildningar och i arbetsgrupper 

som innefattar reflektioner kring de tre perspektiven som beskrivs i denna studie. Eftersom 

Kriminalvårdens uppdrag är att öka tryggheten i samhället kan således detta förslag härledas 

att gynna samhällsutvecklingen på ett positivt sätt överlag. I och med detta blir 

examensarbetet statsvetenskapligt intressant. 

En annan slutsats som går att dra är att kriminalvårdarna har goda förutsättningar för att klara 

av den professionella yrkesrollen om de lyckas att åsidosätta sätta sina egna tankar och 

känslor. Kriminalvårdarna kan då vara personliga, men inte privata. Däremot går det att säga 

att de könsnormer och könsstereotyper som nämnts under den tidigare forskningen fortfarande 

existerar och påverkar personalens arbete. Avslutningsvis kan det sägas att om 

kriminalvårdarna kan arbeta objektivt, opartiskt, tillämpa likabehandling, vara omtänksamma 

och vara ansvarstagande bör kriminalvårdarna kunna kalla sig för det Lipsky menar är 

idealiska gräsrotsbyråkrater.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Syfte 
Syftet med intervjuerna är att undersöka tjänsterollen som kriminalvårdare för att vidare 

kunna analysera om tjänsterollen skiljer sig åt mellan olika kriminalvårdare och undersöka 

deras upplevelser av makt och maktutövning gentemot intagna.   

Om mig 
Jag skriver mitt examensarbete i statsvetenskap 61–90 för att få en filosofie kandidatexamen i 

statsvetenskap från Mälardalens högskola.  

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon för att sedan kunna analysera vad 

som sägs i intervjun. Materialet kommer användas till undersökningen i uppsatsen. 

Information om CODEXs forskningsetiska regler (separat dokument).  

Frågor innan intervjun påbörjas? 

Tema 1: Inledande frågor/allmänna frågor 
Hur länge har du arbetat på Kriminalvården? 

Vilken befattning har du och hur länge har du haft den nuvarande? 

Vilken avdelning arbetar du på och vad är det för sorts avdelning? 

Hur kommer det sig att du arbetar på Kriminalvården? 

Vilket kön identifierar du dig som och vilken ålder har du? 

Hur skulle du beskriva fängelsemiljön och fängelsekulturen? 

- Finns det olika roller bland kollegor? 

- Finns det olika roller bland intagna? 

Tycker du att det finns något ”typiskt manligt” beteende/egenskaper? 

Tycker du att det finns något ”typiskt kvinnligt” beteende/egenskaper? 

Tycker du att det finns sådana beteenden/egenskaper på din arbetsplats? 

Tror du att könsfördelningen av personal kan påverka intagnas beteende mot personalen? 



 
 

Tema 2: Centrala frågor 

− Kan du berätta för mig om en situation/händelse där du blivit bra bemött av en 

intagen? 

− Kan du berätta för mig om en situation/händelse där du blivit dåligt bemött av en 

intagen? 

− Varför tror du att du ibland blir bemött på ett bra sätt och ibland på ett dåligt sätt? 

− Upplever du att olika kollegor blir bemötta av intagna på andra sätt än hur du blir 

bemött? Varför/varför inte? 

Vad har du för tankar kring det här med makt i förhållande till intagna? 

Vad har du för tankar kring det här med makt i förhållande till kollegor? 

- Tycker du att dina kollegor besitter makt mot intagna och mot kollegor? 

- Upplever du att vissa kollegor har mer makt än andra? 

- Upplever du att det finns befattningar på arbetsplatsen som är mer auktoritära 

än andra? Finns det hierarki på anstalten? 

- Tror du att intagna upplever att de har makt? 

- På vilket sätt kan intagna ha makt mot personal? 

- På vilket sätt kan intagna ha makt mot medintagna? 

- Har du upplevt att du har problem med att utöva makt och på vilket sätt? 

Finns det situationer där du har makt men inte vill ha makt? (Förslagsvis ta 

”jobbiga”/negativa beslut.) Kan du berätta om någon sådan situation?  

Finns det situationer där du hade velat haft makt /eller haft mer makt men inte har makt? Kan 

du ge exempel på en sådan situation? 

- Upplever du att du brukar få ta egna initiativ till handlingar eller åtgärder eller 

strategier för att avleda t.ex. bråk och konflikter?  

- Är det en utmaning att inte låta potentiella fördomar, egna värderingar och 

empati påverka beslutstaganden? 

Upplever du att manliga vårdare får andra arbetsuppgifter än kvinnliga vårdare? 

- Om ja- Vad kan det vara för slags uppgifter? 

- Om ja- Hur upplever du att du inte kan/får utföra samma arbetsuppgifter som 

dina kollegor kan/får?  



 
 

- Upplever du att det finns skillnad på vilket sätt män eller kvinnor utför 

arbetsuppgifter? 

Upplever du att det finns situationer där det är fördelaktigt/eller till nackdel att ha ett visst kön 

som vårdare? 

- Kan du berätta om någon händelse där det gynnat dig att du har det kön du 

har? 

- Kan du berätta om någon annan händelse där det missgynnat dig att du har det 

kön du har? 

- Har du upplevt att du blivit särbehandlad av intagna samt av kollegor? 

- Om ja- av vilka anledningar? 

- Har det varit ett problem? 

Tema 4: Emotioner 
Tror du att beroende på vilket kön kriminalvårdare har kan de olika förutsättningar för att 

hantera olika situationer eller är situationerna oberoende av könen? 

- Hur känner du kring att visa känslor öppet inför intagna? 

- Tror du att det kan få konsekvenser? Kan du ge ett exempel eller berätta om 

någon gång det hänt? 

- Är vissa känslor enklare att visa än andra? 

Hur tror du intagna upplever när kriminalvårdare visar sina känslor framför 

dem? 

- Hur känner du kring att visa känslor öppet inför kollegor? 

- Tror du att det kan få konsekvenser? 

- Hur tror du kollegor upplever dig om/när du visar känslor? 

Avslutning/information 
Är det något du tycker att jag missat men borde fråga dig om? 

Finns det något du vill tillägga eller ändra på om det vi pratat om? 

Är det något annat du vill ta upp eller har du några andra funderingar? 

/Då var det alla frågor jag hade. Jag får tacka så mycket för din medverkan! 

  



 
 

Bilaga 2: Förbindelse mellan studiedeltagare och genomförare 

CODEX Forskningsetiska principer 
När forskning bedrivs finns det forskningsetiska regler och riktlinjer som forskaren ska 

förhålla sig till. CODEX drivs av Vetenskapsrådet och på CODEXs hemsida finns 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning” 

publicerad (CODEX, u.å). Det finns ett individskyddskrav som ska beaktas och det innebär att 

forskningsdeltagare inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse (CODEX, 2018, s. 5) 

Information till dig som deltar i studien: 

− Delta i studien är frivilligt och det är acceptabelt att avbryta medverkan när som helst. 

Rollen som respondent kommer bidra till uppsatsens undersökning för att få en 

empirisk inblick. 

− Samtyckeskrav från deltagaren ska ges till forskaren innan intervjun påbörjas. 

− Deltagaren kommer ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter kommer 

försvaras oåtkomligt från obehöriga personer. Forskaren påvisar att tystnadsplikt råder 

gällande etiskt känsliga uppgifter för att skydda identifierbara personer.  

− Informationen ska endast brukas till ändamålet med forskningen och får inte användas 

som kommersiellt bruk eller andra syften som inte är av vetenskaplig karaktär. 

 

 

Här med intygar jag att jag tagit del av information gällande CODEXs forskningsetiska 

principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. En förbindelse mellan 

deltagare och genomförare har upprättats gällande tystnadsplikt för etiskt känsliga uppgifter 

(gäller båda parter). 

 

 

 

______________________________      __________________________________ 

Underskrift: deltagare        Underskrift: genomförare 

______________________________      __________________________________ 

Namnförtydligande: deltagare        Namnförtydligande: genomförare 

Datum:         Datum: 

 


