
 

 

 

 

 

Då utrymmet inte alltid ryms 
 

En kvalitativ uppsats om upplevelsen av trygghet & utrymme  

på en arbetsplats där klientrelaterat våld förekommer 

 

 

 

The spaceless space 

A qualitative study about the experience of safety and space  

in relation toworkplaceviolence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå Universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Kandidatuppsats VT 2015 

Författare: Victoria Norlén och Nathalie Gordin 

Examinator: Marek Perlinski 

Handledare: Robert Grahn 



Sammanfattning 
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur yrkespersoner ser på utrymme och 

trygghet på en arbetsplats där olika former av klientrelaterat våld förekommer. Huruvida 

någon upplever sig ha ett stort eller litet utrymme kan bero på många olika faktorer. 

Kroppsliga förutsättningar och kön kan likväl som arbetsmässig kontext vara faktorer som 

påverkar. Det är svårt att generalisera varför en person upplever sig ha ett visst utrymme, men 

det är tydligt att yrkesutövares utrymme påverkas när de dagligen tvingas vara riskmedvetna 

runt våld på sina arbetsplatser. Tre kvalitativa intervjuer har genomförts för att undersöka hur 

dessa antaganden kopplas till verkligheten. Genusteori med ett intersektionellt perspektiv har 

verkat som teoretiskt redskap för att analysera resultatet. Intervjupersonerna i fråga arbetar 

inom Kriminalvården med ett av frivårdens behandlingsprogram vars målgrupp är män som 

blivit dömda för sexualbrott. Resultatet visade sig gå emot mycket av den tidigare forskningen 

utförd inom ämnesområdet klientrelaterat våld och trygghet. Personalen som intervjuats 

upplever sig ha ett stort utrymme och känner trygghet i sin roll som yrkesutövande 

programledare. Däremot framgår att programledarna besitter en ständig riskmedvetenhet som 

tar sig uttryck genom anpassningar i vardagen. 

 

 

Nyckelord: Socialt arbete, Kriminalvården, Klientrelaterat våld, Kroppen, Trygghet, 

Utrymme, Genusteori. 
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1. Inledning 
Som yrkesutövande socialarbetare finns en risk att utsättas för olika former av våld i arbetet 

med människor i social utsatthet. Detta enligt en undersökning från Brottsförbyggandet rådet 

(BRÅ, 2006). Inom vissa verksamhetsområden är dessa riskfyllda arbetsförhållanden mer 

påtagliga än andra. En arbetsplats som allmänheten brukar förknippa med attributet våld är 

Kriminalvården. På Kriminalvården arbetar personalen tätt tillsammans med klienterna i 

behandlingsarbetet. Många av klienterna har en stor problematik med dåligt mående, psykisk 

instabilitet, missbruk och en del har dömts för allvarliga vålds- och sexualbrott. En oundviklig 

faktor som komplicerar relationen mellan klient och personal är att personalen utövar olika 

former av tvång över klienterna. Det är uppenbart i tvångsvård, men även i anstalt liksom 

frivården deltar klienterna inte frivilligt. Dessa omständigheter medför risker för personalens 

trygghet. 

 

Förekomsten av klientrelaterat hot, våld och trakasserier inom Kriminalvården är ett vanligt 

och omfattande problem i stora delar av landet (BRÅ, 2006). Många yrkesutövare upplever att 

våld är ett problem på sin arbetsplats och flera uppger att de själva blivit utsatta (SEKO 2009; 

BRÅ, 2006). Olika faktorer såsom avdelning, form av arbetsuppgifter, samt ålder och kön har 

en betydande inverkan på graden av utsatthet (BRÅ, 2006). Vidare uppmärksammar De los 

Reyes och Yazdanpanah (2011) fler intersektionella faktorer som kan ligga till grund för 

utsatthet på arbetsplatser, till exempel etnicitet, klass och sexualitet. 

 

Att i sitt dagliga arbete behöva utstå ett ständigt hot för att utsättas för våld, begränsar inte 

bara den yrkesutövandes utrymme utan är även ett allvarligt rättssäkerhets- och 

demokratiproblem (Statskontoret, 2012). Det finns dock en tendens bland socialarbetare att 

avhålla sig från att diskutera klientrelaterat våld eftersom det kan gå emot professionens etik i 

arbetet med människor i utsatthet. Att belysa problemet riskerar att förstärka det förtryck 

klienterna redan befinner sig i. Många socialarbetare motsätter sig att behöva vara på sin vakt 

i arbetet och menar att diskussionen kring säkerhetsrisker kan sätta hinder och försvåra 

relationsuppbyggandet mellan klient och yrkesutövare. Dock gör sig socialarbetare både 

fysiskt och psykiskt sårbar i relationen till klienten. Vikten av ett visst säkerhetstänk blir 

därmed av allt större betydelse (Macdonald &Sirotich, 2005). 

 

En persons kroppsliga förutsättningar är även av relevans för att förstå hur yrkesutövares 

utrymme och trygghet ter sig olika i förhållande till arbetet. Enligt Tangenberg och Kemp 

(2002) tillskrivs varje kropp en grad av makt som baseras på attribut som kön, etnicitet, 

funktionalitet med mera. Den fysiska kroppen fyller vidare en funktion som socialarbetares 

främsta redskap i arbetet (Cameron och McDermott, 2007). 

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialarbetare inom Kriminalvården förhåller 

sig till en arbetsplats där klientrelaterat våld kan förekomma. För att besvara syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 
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1. Hur ser socialarbetare på sitt utrymme och sin trygghet? 

2. Finns det något samband mellan socialarbetares kroppar och upplevelse av utrymme och 

trygghet? 

3. Går det att se ett samband mellan kroppsliga förutsättningar och eventuella 

handlingsstrategier för att känna trygghet? 

 

1.3 Ingång & Avgränsning 
Ingången till uppsatsämnet uppkom under vår verksamhetsförlagda utbildning på en LVM-

institution (lag om vård av missbrukare i vissa fall). Egenupplevda händelser gällande 

utrymme på arbetsplatsen blev ett återkommande samtalsämne oss emellan. Vi kunde se 

skillnader i hur vi själva uppfattade olika personals utrymme i förhållande till deras kroppar. 

Vår upplevelse är att olika faktorer såsom kön, ålder och kroppsliga förutsättningar har en 

inverkan på känslan av utrymme och trygghet.  

 

Val av arbetsfält var ett dilemma. Varför vi i slutändan valde att studera Kriminalvården och 

Relation och samlevnadsprogrammet (ROS) var på grund av att Kriminalvårdens klienter, till 

skillnad från LVM, blivit dömda för brott och därför ofta ses av allmänheten som mer 

våldsbenägna. En annan anledning var att merparten av den klientrelaterade våldsforskningen 

har bedrivits om Kriminalvården.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt, genusteori, valdes eftersom intersektionalitet och teorin 

om kroppsligt kapital belyser maktordningar och är välanpassat för att belysa kroppsliga 

förutsättningar. Vår önskan var att utifrån genusteori kartlägga olika förutsättningar för 

upplevelsen av utrymme och trygghet, samt ifrågasätta rådande kroppsnormer.   

   

 

2. Begreppsförklaringar    
I detta avsnitt kommer följande begrepp förklaras för att ge en bredare förståelse för 

kommande användning i sitt sammanhang: Kroppen, Klientrelaterat våld, Utrymme, Trygghet, 

Utsatthet. 

 

2.1 Kroppen 

I den här uppsatsen kommer samlingsbegreppet kroppen att användas, vilket innefattar 

kroppsliga förutsättningar samt kroppsligt uttryck. Kroppsliga förutsättningar avser det som 

på den mänskliga kroppen är biologiskt och svårföränderligt. Dessa kan exempelvis vara ålder, 

längd, hudfärg och funktionalitet (De los Reyes &Mulinari, 2005). Kroppsligt uttryck syftar 

till hur vi väljer att framställa vår kropp genom till exempel klädval, frisyr, kosmetika, 

tatueringar och piercings (Williams, Thomas & Christensen, 2014).  
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2.2 Klientrelaterat våld 
Definitionen av våld är tagen från arbetsmiljöverket som ger följande beskrivning: ”Allt från 

mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon” (AFS 1993:2 ). Ett tillägg är att all 

form av diskriminering också medräknas som våldsformer (De los Reyes & Yazdanpanah, 

2011). Begreppet våld är alltså brett och inkluderar både verbalt hot, fysiskt våld, samt alla 

former av diskriminering som personal kan utsättas för. Fokus i denna uppsats kommer att 

ligga på personalens upplevelse, tankar och medvetenhet runt klientrelaterat våld på 

arbetsplatsen. 

 

2.3 Utrymme 

Utrymme konstrueras genom sociala relationer och växer eller minskar beroende på den 

sociala kontexten (Duncan, 1996). I den här uppsatsen syftar begreppet utrymme till en 

persons personliga frihet att få vara sig själv. Framförallt kommer fokus riktas mot det 

upplevda kroppsliga utrymmet. Språkligt utrymme mer eller mindre bortprioriterats, även om 

det är svårt att särskilja eftersom olika utrymmen påverkar varandra. 

 

2.4 Trygghet 

Socialstyrelsen (2012) beskriver trygghet som ett samlingsbegrepp för olika former av 

välbefinnande. Vad som får en person att känna trygghet varierar från person till person. 

Känslan av trygghet är inte synonymt med att vara fri från fara. En brist av trygghet kan vara 

påfrestande och leda till en känsla av rädsla, oro, ångest eller skräck. Tre betydelsefulla 

förutsättningar för att känna trygghet är att förstå, samt göra sig förstådd i sin omgivning, och 

att besitta kontroll över situationer.     

 

2.5 Utsatthet 

Det finns många olika sätt en person kan vara utsatt på, till exempel genom fysisk, psykisk, 

sexuell, social eller ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen, u.å.). I en rapport från 

Ungdomsstyrelsen (2008) finns en definition där utsatthet syftar till riskfylldhet och 

exponering för negativa sociala faktorer. 

 

3. Tidigare forskning 
I följande kapitel redogörs det senaste forskningsläget för socialt arbete där våld förekommer i 

förhållande till utrymme, trygghet, kroppen och kön. Dessa kommer att behandlas under 

rubrikerna: Våldsstatistik, Kroppsligt utrymme, Utrymme i det offentliga rummet, Kropp, kön 

och arbete, samt Klädpolicys. 

 

3.1 Våldsstatistik 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har haft i uppdrag att undersöka omfattningen av 

klientrelaterat våld inom alla verksamhetsgrenar i Kriminalvården Sverige. Av cirka 3000 
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respondenter uppgav en fjärdedel att de utsatts för någon typ av våld under år 2005. Mer 

ingående visade resultatet: 23 procent av hot, 9 procent av trakasserier och 6 procent av 

fysiskt våld. Graden av utsatthet hade en distinkt koppling till den verksamhetsgren 

tjänstepersonen arbetade inom och vilken typ av yrkesutövning som utfördes. 

Undersökningen visade även på en tydlig skillnad på formen av utsatthet beroende på kön. 

Män utsattes i större utsträckning för fysiskt våld, vilket en förklaring kan vara att män ofta 

utför mer riskfyllda arbetsmoment (BRÅ, 2006). Enligt De los Reyes & Yazdanpanah (2011) 

blir kvinnor allmänt sett mer utsatta för sexuella trakasserier och sexism i sitt arbete. En annan 

aspekt som framgick i BRÅs undersökning var att ung personal var mer utsatta än deras äldre 

kollegor. Faktorer såsom; etnicitet, hudfärg, sexualitet och klass kan vara ytterligare 

diskrimineringsgrunder som utgör särskild utsatthet för våld i arbeten (De los Reyes & 

Yazdanpanah, 2011). 

 

Vad gäller karaktären av det våld som förekommer så säger BRÅs (2006) undersökning att 

hot och trakasserier i regel framförs muntligt medan det fysiska våldet vanligtvis innefattar 

slag och sparkar. De los Reyes & Yazdanpanah (2011) poängterar att vad som uppfattats som 

våld har förändrats över tid och rum och påverkas starkt av de normer och värderingar som 

finns i samhället. Därmed är det av vikt att se till samhällsförändringar för att skapa en 

förståelse för hur exempelvis kön och arbetsreglering haft en inverkan på vad som klassas 

som våld och inte (De los Reyes & Yazdanpanah, 2011). 

 

En undersökning från fackförbundet SEKO (2009) angående våld inom Kriminalvården visar 

på att sex av tio kriminalvårdare upplever att någon våldsform förekommer på sin arbetsplats. 

På landets häkten och anstalter har en kraftig ökning av klientrelaterat våld ägt rum och allt 

fler kriminalvårdare uppger att förekomsten av våld blivit allt allvarligare (SEKO, 2012). En 

ytterligare faktor som försämrar arbetsmiljön är underbemanning, då detta både ökar 

stressnivån och blir ett hot mot säkerheten inom Kriminalvården (SEKO, 2009).  

 

Även Statskontoret (2012) slår fast att statsanställda inom Kriminalvården är en av de mest 

utsatta grupper bland statliga myndigheter gällande risken att utsättas för våld. Arbetet med 

att förebygga och minska detta problem är givetvis väldigt angeläget, inte minst från ett 

arbetsmiljöperspektiv för de avseende myndigheterna, men även för samhället i stort. Risken 

att utsättas för våld i sina dagliga arbetsuppgifter är likväl ett rättssäkerhets- och 

demokratiproblem menar Statskontoret. 

 

3.2 Kroppsligt utrymme       
Young (2000) skriver om skillnader mellan kropp, rörelsemönster och utrymme hos pojkar 

och flickor. Från tidig ålder lär sig flickor och pojkar att använda den fysiska kroppen på olika 

sätt, vilket kan förklaras med att barnens könsuttryck ges olika mycket utrymme. Flickor 

uppfostras till att röra sin kropp på ett sätt där hon utövar en slags kroppslig återhållsamhet för 

att uppnå det som samhället värderar som feminint. Flickor uppmuntras inte heller på samma 

sätt som pojkar att utveckla sina kroppsliga och fysiska förmågor (Young, 2000). 
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Det går att visualisera detta som att det kvinnliga har en mur av osynliga gränser runt om sig 

som inte får överskridas. Young (2000) noterar andra studier som pekar på att när kvinnor ska 

utöva en fysiskt krävande uppgift så gör hon det ofta med större osäkerhet, obekvämhet och 

ängslan jämfört med män. Detta visar på att kvinnor i större utsträckning tvivlar på sina 

kroppsliga resurser och sin förmåga att utföra fysiska aktiviteter. Skillnaderna mellan kvinnor 

och mäns fysiska utrymme grundar sig varken i biologi, anatomi eller fysionomi. 

Förklaringen ligger snarare i att alla samhällen påverkas av en patriarkal kultur med ett 

sexistiskt förtryck. Ett exempel på ett sexistiskt förtryck är objektifiering, vilket innebär att 

personer blir sedda som objekt, en kropp, istället för en hel person. Detta medför att en också 

börjar se på sig själv utifrån andras blickar, vilket i sin tur leder till självmedvetenhet och 

distans från den egna kroppen. Det finns ett mönster av att sexism vanligtvis drabbar kvinnor 

och dessutom lever kvinnor i högre utsträckning än män med medvetenheten om att andra 

människor kan göra fysiskt intrång på den egna kroppen. Det fysiska intrångets yttersta form 

är hotet om sexuellt våld. Sammantaget är den patriarkala kulturen fysiskt begränsande och 

kan jämföras med att kvinnor har ett fysiskt funktionshinder. 

 

3.3 Utrymme i det offentliga rummet 
Offentliga rum är allmänt tillgängliga platser där människor ska kunna röra sig fritt. Termen 

offentligt rum är dock missvisande eftersom platser ofta är tillgängliga på vissa sociala villkor, 

vilket innebär att människor måste anpassa sig själva och sitt beteende utefter normer om 

funktionalitet, ålder, hudfärg, sexualitet och så vidare (Lundgren, 2006). Det offentliga 

rummet har en lång historia av manligt tolkningsföreträde. Traditionellt sett har män byggt 

och utformat det offentliga rummet, vilket har lett till att de rent fysiskt har kunnat röra sig 

friare än kvinnor. I många kvinnors vardag är rädsla och riskbedömningar i offentliga rum 

vanligt förekommande (Lundgren, 2006). 

 

3.4 Kropp, kön och arbete 
Det är vedertaget att kvinnor och män inte tar del av arbetslivet med lika villkor och 

möjligheter. I dagsläget finns det ett lönegap där kvinnor tjänar mindre lön, oftare har osäkra 

anställningar och arbetar fler obetalda timmar i hemmet jämfört med män (Statistiska 

Centralbyrån, 2014). Bortsett från Finland har Sverige Västeuropas mest segregerade 

arbetsmarknad, det visar en studie från Arbetsmiljöverket (2013). Uppdelningen av vad 

kvinnor och män arbetar med bygger på traditionella könsmönster med föreställningen om att 

det finns medfödda skillnader mellan könen. Pease (2011) förklarar varför till exempel socialt 

arbete alltid varit en kvinnodominerad profession. Femininitet kopplas av samhället ihop med 

omvårdande egenskaper och eftersom socialt arbete ofta har inslag av fysisk och personlig 

omvårdnad har män inte setts som lämpade. Det finns en tendens att de män som trots detta 

väljer socialt arbete får extra mycket uppskattning för arbetet de utför och kan ses som mer 

trovärdiga än kvinnor (Pease, 2011). Rapporten från Arbetsmiljöverket (2013) visar vidare att 

på arbetsplatser där män arbetar styr deras synsätt och perspektiv hur arbetet ska utföras. Det 

manliga arbetssättet är således normen. 
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Morgan et al. (2005) skriver att allt arbete är könat och allt arbete är förkroppsligat. För en del 

framstår kopplingen mellan kropp, kön och arbete som tydlig, medan för andra är 

kombinationen ovanlig i förhållande till arbetsrelaterade frågor. Kvande (2005) tillägger att de 

första studierna som belyste kroppens betydelse för arbete var genom genusteori och 

kroppssociologi. Det var bland annat för att visa på att kvinnor tenderar att bli mer 

förkroppsligade jämfört med män, vars kropp ses som mer könsneutral och allmänmänsklig. 

Kvinnliga drag har en stark koppling till kropp, känslor och sexualitet, medan manliga 

associeras med oförkroppsligade kompetenser såsom rationalitet, vilket också värdesätts 

högre i arbeten. Morgan et al. (2005) menar dock att det alltid funnits en viss komplexitet i att 

synliggöra relationen mellan kropp och kön eftersom det riskerar att mynna ut i essentialism 

om hur män och kvinnor är. 

 

Cameron och McDermott (2007) diskuterar vidare vikten av att prata om den fysiska 

kroppens förhållande till socialt arbete. Förr har relevansen för kroppens betydelse i socialt 

arbete ifrågasatts, både när det kommer till klienters, men även yrkesutövandes kroppar. Detta 

med argumentet att den biologiska kroppen inte är ett område för socialt arbete. Cameron och 

McDermott (2007) menar däremot att kroppens roll är central och fungerar som ett redskap 

för allt arbete som utförs. I utbildningen finns delar där socionomstudenter med hjälp av 

rollspel får öva på att använda sina rörelser, kroppshållning, kroppsspråk, ögonkontakt, röst, 

tonläge och så vidare. Där framgår att kroppen är socialarbetarens främsta redskap. 

 

3.5 Klädpolicys 
Bourdieu (1984) skriver att människors klädval spelar en betydande roll för att visa social 

tillhörighet och position. Klädkoder som finns i samhället kan både vara diffusa och 

komplexa och är inte alltid uttalande, i vardagen liksom på arbetsplatser (Lewenhaupt, 2005). 

Rafaeli, Dutton, Harquail och Mackie-Lewis (1997) utförde en studie för att undersöka hur 

kvinnlig administrativ personal vid en engelsk skola tänker runt de kläder de bär i arbetet. 

Resultatet visade på att kvinnorna i hög grad reflekterande över sitt utseende och klädsel, även 

fast ett formellt klädpolicydokument inte existerade på arbetsplatsen. Klädkoden såg 

annorlunda ut beroende på vilken roll kvinnorna hade och mot vilka personer deras jobb var 

riktat till, men en strävan fanns att klä sig propert, konservativt och konventionellt. Feminina 

kroppsliga uttryck eller utmanande kläder som visar mycket hud användes inte i arbetet, dels 

för kvinnornas egen bekvämlighet, men också på grund av att andra kunde uppfatta dessa som 

provocerande. Smutsiga eller skrynkliga kläder sågs även de som opassande. Rafaeli et al. 

konstaterar därmed att klädsel har en stor betydelse för kvinnliga yrkesutövares beteende och 

handlingsförmåga i sitt arbete. 

 

I det sociala arbetet finns flera övergripande värderingar som präglar arbetet med människor. 

Några centrala arbetsuppgifter är att främja mänsklig mångfald, kulturell kompetens, samt 

uppmuntra klienterna till självhjälp. Därför kan de normer för professionellt utseende och 

uttryck som finns på många arbetsplatser ses som motsägelsefulla. Klädpolicys kan ses som 

begränsande rekommendationer som den yrkesutövande bör förhålla sig till. Kontroversiella 

uttryck såsom färgglatt hår, piercings, tatueringar och liknande har fått beordran om att 
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avlägsnas i arbetet (Williams et al., 2014). Vidare skriver Piuva och Karlsson (2012) att även 

om det sociala arbetets syfte är att inordna människor i samhället, så begränsas och 

kontrolleras utrymmet för avvikelser. Arbetets normskapande funktion är vidare en del som 

kontinuerligt behöver ifrågasättas och kritiseras. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt redovisas uppsatsens teoretiska utgångspunkt, genusteori, med inriktning på 

kroppsligt kapital, intersektionalitet och problematisering av begreppen kvinna och man.  

 

4.1 Genusteori 
Genusteori är en tvärvetenskaplig kunskapsbildning som har sina rötter i kritisk forskning om 

makt och kön. Teorins grund säger att det finns ett historiskt, socialt och kulturellt 

maktförhållande mellan kvinnor och män som avgjort deras respektive roller och status i 

samhället (Umeå Centrum för Genusstudier, u.å.). Begreppet genus började användas för att 

visa på att hierarkier mellan könen inte förklaras med biologiska skillnader utan av socialt 

skapade konstruktioner (Piuva& Karlsson, 2012). Eftersom genusteori är relevant för att 

förstå maktstrukturer i alla delar i samhället, såväl på individuell som på strukturell nivå, 

genomsyrar teorin även allt socialt arbete. 

 

Tillsammans med kroppssociologi belyser genusteorin relationen mellan kropp och kön 

(Morgan, et al., 2005). Ett sätt att se på kroppar är genom Bourdieus (1984) teori om 

kroppsligt kapital. Likväl som det finns materiellt, kulturellt och socialt kapital, så existerar 

även ett kroppsligt kapital. Det kroppsliga kapitalet går att knyta an till de kroppsliga 

förutsättningar varje människa föds med och där den biologiska anatomin representerar ett så 

kallat “startkapital”. Huruvida en person har ett högt eller lågt kroppsligt kapital är kulturellt 

skapat och kan se olika ut beroende på olika kulturella kontexter och tidsskeden. I Bourdieus 

kroppssociologiska modell framgår att det kroppsliga kapitalet utgör en kombination av natur 

och kultur och kan vidare förklaras genom det Bourdieu kallar för kroppslig hexis. Det är ett 

tillskott som bland annat beskriver hur väl en person trivs i sin fysiska kropp. Trivseln kan 

bland annat ta sig uttryck i människors röstläge, kroppshållning och finmotorik. Hos en 

person med ett stort kroppsligt kapital, får kroppen sällan stort fokus. Bourdieu menar alltså 

att denne har mindre kroppsmedvetenhet och reflekterar inte i samma grad över sin kropp som 

en person med ett litet kroppsligt kapital. 

 

Den kroppsliga normen identifieras i de flesta kontexter som en vit och heterosexuell man, 

utan funktionsnedsättningar. En sådan norm verkar i privatlivet liksom på arbetsmarknaden 

idag (SOU 2014:34). Intersektionalitet kan användas som ett analytiskt hjälpmedel för att 

synliggöra och ifrågasätta kroppsnormer. Enligt Tangenberg och Kemp (2002) finns det i 

varje kropp en grad upplevd makt tillskriven. Denna makt baseras på olika kroppsliga attribut 

såsom kön, ålder, etnicitet, hudfärg, utseende och funktionalitet. Ett intersektionellt perspektiv 

hjälper till att se hur dessa olika maktordningar i samhället samverkar och förstärker varandra. 
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Kroppen kan därigenom fungera som ett medel för att belysa människors sociala status och 

maktposition. Makten kan ge sig till känna i vardagliga situationer där privilegierade individer 

eller grupper utövar auktoritet över underprivilegierade. Tangenberg och Kemp (2002) 

exemplifierar att män kan bortse från kvinnors kroppsliga färdigheter och personer med 

fysiskt funktionella kroppar kan förringa människor med fysiska funktionsnedsättningar. 

 

Queerteoretikern Judith Butler (2007) kritiserar användningen av begreppen kön och genus 

och menar att det inte finns några naturliga köns- eller genusidentiteter, utan dessa skapas 

genom språket när vi talar om dessa. Det kan jämföras med ett slags skådespel, det som Butler 

kallar performativitet. Ingen föds till sitt kön eller genus, utan vi lär oss olika sätt att tala på, 

röra oss, bete oss, samt klä oss. Butler menar att kännedomen om våra egna och andras 

kroppar är en konstruktion och inget som sker naturligt.  

 

Butler (2007) ifrågasätter uppdelningen av motsatsparet kvinna och man. Uppdelning av 

dessa dikotomier innebär att begreppen kvinna och man blir ömsesidigt uteslutande kategorier 

som i sin tur tilldelas olika egenskaper där kvinnan värderas lägre än mannen. Vidare 

kritiserar Butler att motsatsparet heller inte beaktar existensen av personer som befinner sig 

utanför tvåkönssystemet, utan gör det istället svårt med gränsöverskridande identiteter. Butler 

menar att användningen av kategorierna också är problematiska eftersom exempelvis “kvinna” 

indikerar på att det finns en enda universell kvinna som representant för alla kvinnor i världen. 

Då osynliggörs olikheter kvinnor emellan när “kvinna” ofta syftar till “normkvinnan” som är 

västerländsk, vit, medelklass, heterosexuell och utan funktionsnedsättningar. Begreppet tar 

dessutom inte hänsyn till att betydelsen av vad som är “kvinnligt” hela tiden skapas och 

omskapas genom språket (Butler, 2007).  

 

5. Metod 
I detta avsnitt kommer uppsatsens tillvägagångssätt att presenteras under följande rubriker: 

Metodval, Urval, Genomförande, Litteratursökning, Validitet och reliabilitet, Etiska 

reflektioner och Arbetsfördelning. 

 

5.1 Metodval 
Kvalitativ metodhar valts som angreppssätt för den här uppsatsen då metoden ger forskaren 

möjlighet att sätta sig in i intervjupersonernas verklighet, för att sedan tolka dessa med hjälp 

av teoretiska verktyg (Bryman, 2011). Bryman beskriver kvalitativ metod som ett redskap 

som ger möjlighet att studera ett fenomen från nära håll. Att använda kvalitativ metod sågs 

som mest fördelaktigt för att få en djupgående förståelse för yrkesutövares upplevelser och 

erfarenheter. 

 

Undersökningen genomfördes utifrån inslag av en deduktiv ansats. Enligt Patel och Davidson 

(2011) innebär deduktiv att en först skapar sig en förförståelse om det aktuella ämnet och 

sedan formulerar en hypotes som i sin tur testas mot verkligheten. Alltså styrs valet av vilken 
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information som samlas in och hur den tolkas av redan befintlig teori. Fördelen med denna 

ansatstyp är att processen inte påverkas i lika hög grad av forskarens egna uppfattningar, dock 

finns en nackdel med att teorin kan komma att påverka alltför mycket och därmed sätta hinder 

för att nya upptäckter görs (Patel& Davidson, 2011). Den befintliga teorin och tidigare 

forskning om ämnet för denna uppsats, utformade vissa föreställningar om de förhållanden 

som skulle undersökas. 

 

5.2 Urval 
I början av uppsatsprocessen fanns en idé om att intervjua yrkespersoner som enligt våra 

föreställningar har en “normkropp” inom Kriminalvården; män med fysiskt starka kroppar. 

Det vi insåg var att det kan finnas en risk för att personer som enligt en viss arbetskultur har 

en “normkropp” inte själva har en reflekterad bild över hur det kan vara att avvika från den 

normen. Här började vi fundera på ifall vi istället kunde ha kvinnor som vår urvalsgrupp och 

synliggöra könsskillnader på arbetsplatsen. Slutligen togs ett beslut om att öppna upp 

urvalskriterierna för att få en mer intersektionellt förståelse, då kön inte är den enda faktorn 

för upplevt utrymme.  

 

Valet av vilka socialarbetare som skulle bli tillfrågade för intervju bestämdes efter ett 

slumpartat möte med en anställd på Kriminalvården som arbetar med ROS. Vår önskan var att 

endast rikta in oss på en specifik arbetsplats och få samtliga intervjupersoner från samma 

program och helst med liknande utbildningsbakgrund. Detta för att få en så enhetlig bild som 

möjligt och för att kunna undersöka hur socialarbetare kan uppfatta och uppleva samma 

arbetsplats och arbetsuppgifter på olika sätt. När vi avgränsat valet av arbetsplats, fick vi hjälp 

av den anställde som förmedlade kontakt med ytterligare intervjupersoner. I och med detta 

blev det ett kedjeurval som Bryman (2011) beskriver som ett slags bekvämlighetsurval där 

forskaren söker upp ett fåtal personer som är relevanta för studien och får genom dessa 

kontakter med ännu fler personer som matchar urvalstypen. 

 

Den slutgiltiga populationen består av tre socialarbetare inom Kriminalvården som arbetar 

med ROS på frivården parallellt med annan behandling på anstalt. Två intervjupersoner har en 

socionomutbildning i grunden medan den tredje har utbildats internt inom Kriminalvården. 

De började alla sin karriär på anstalt för att sedan övergå till frivården där de idag går under 

yrkestiteln programledare. 

 

5.3 Genomförande 
De intervjuer som genomfördes för att samla in data var av semistrukturerad karaktär. Detta 

innebär att en intervjuguide utformas med ett antal teman och frågor utifrån det syfte och 

frågeställningar som ska besvaras. Intervjuguiden utgör en grund för ett annars relativt 

flexibelt och fritt samtal. Intervjupersonerna väljer vad de anser är viktigt att berätta om och 

det finns utrymme för intervjuarna att ställa följdfrågor utifrån hur samtalet fortlöper (Bryman, 

2011). De teman som formulerades intervjuguiden var; kroppen, utsatthet, utrymme och 

handlingsstrategier (se bilaga 1), och var tänkta att ha en direkt koppling till 
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begreppsbeskrivningarna som specificerats ovan. Frågorna var många i antal och var både 

öppna och riktade för att få en så djup förståelse för socialarbetarens upplevelse som möjligt. 

Det var av betydelse att framställa frågorna både tydligt och konkret för att underlätta 

kommunikationen och minska risken för misstolkningar. Speciellt med hänsyn till att det är 

inte är någon självklarhet att yrkesutövare har reflekterat på ett djupare plan runt exempelvis 

sin egen kropps betydelse för arbetet. Vidare hölls kontinuerlig kontakt via e-mail och telefon 

med vår ursprungliga kontakt på frivården, som i sin tur förmedlade information om 

intervjuerna till resterande intervjupersoner.    

 

Intervjuerna ägde rum på frivårdens kontor och tog i snitt en timme. Inledningsvis fick 

intervjupersonerna ta del av ett informationsbrev som berörde detaljerna kring deltagandet 

samt förklarade uppsatsens syfte (se bilaga 2). Samtliga intervjupersoner samtyckte samtidigt 

till att intervjuerna spelades in.  

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades samtliga ljudinspelningar till textmaterial. Redan 

under datainsamlingen påbörjades analys av materialet i form av reflektioner. Detta menar 

Patel och Davidson (2011) kan vara av fördel i kvalitativa studier då det väcker nya tankar 

och idéer hos forskaren som kan berika undersökningen. Detta var fallet i denna uppsats då 

behovet av förtydliganden och omformuleringar av vissa frågor synliggjordes efter den första 

intervjun. Även uppföljande telefonsamtal med intervjupersonerna hölls efter intervjuerna för 

att tydliggöra tidigare svar och för att ställa ytterligare frågor.  

 

Det fullständiga materialet från intervjuerna bearbetades med hjälp av riktad kvalitativ 

innehållsanalys. Det finns olika typer av kvalitativ innehållsanalys och gemensamt för dessa 

är att de är utformade för att forskaren ska kunna hitta kärnan och meningen ur en stor mängd 

insamlad data (Hsieh& Shannon, 2005). Specifikt för den riktade innehållsanalysen är att den 

präglas av en strukturerad process utifrån redan befintliga teorier. I och med detta konstrueras 

ett underlag för koder och kategorier redan innan datainsamlingens början. Eftersom den här 

uppsatsen utgår från en deduktiv ansats ansågs riktad innehållsanalys vara mest ändamålsenlig. 

Det fanns ett antagande hos oss om vad som skulle framgå under intervjuerna utifrån tidigare 

teori och forskning, vilket låg till grund för de teman och frågor som utarbetades till 

intervjuguiden. Alltså har de koder och kategorier som behandlats sin utgångspunkt i de 

frågor som ställs i intervjuguiden. Därtill går det att urskilja en koppling mellan 

intervjuguidens teman och de teman och rubriker som presenteras i resultatet. Anledningen till 

att de inte är identiska är på grund av att resultatet krävde ett tydligare samband till uppsatsens 

syfte och frågeställningar.  

 

Det färdigställda kodningsschemat för intervjuerna framställs i form av kortare citat och 

beskrivningar av det som sägs. I det resultat och analys som presenteras ska det finnas en 

balans mellan beskrivande text och tolkningar (Zang&Wildemuth, 2009). Det är viktigt att 

författaren tydliggör vad som är dess egna tolkningar, samt hur dessa sammanhänger med 

beskrivningarna i texten. Av den anledningen har resultatdelen utformats genom en 

beskrivning av vad intervjupersonerna förmedlat, följt av en analys med tolkningar kopplat till 
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tidigare forskning och teori. Detta görs också för att ge läsaren en möjlighet att göra sina egna 

tolkningar av den beskrivande texten, vilket förespråkas av Zang och Wildemuth.  

 

5.4 Litteratursökning 

För att skapa en förförståelse för det aktuella ämnet och granska omfattningen av den tidigare 

forskningen genomfördes litteratursökningar via databaser såsom Swepub, SocIndex och 

Kvinsam. En rad olika sökord användes till hjälp. Svenska sökord: Kriminalvård, våld, 

utrymme, trygghet, kroppen, kroppssociologi, personal, utsatthet, genus och socialt arbete. 

Engelskasökord: workplace, violence, correctional, social work/er, safety, body, female och 

space. Olika sökord kombinerades även för att utmynna i ett så preciserat utfall som möjligt.  

 

Även bibliotekskatalogerna på Umeå Universitetsbibliotek användes för att finna användbar 

litteratur kring genusteori, utrymme, samt kroppen. Rapporter från BRÅ, SEKO och 

Arbetsmiljöverket fanns att tillgå på respektives hemsidor. 

 

Det framkom vid sökning av tidigare forskning att perspektiven var smala och delvis 

begränsande. Majoriteten av det som skrivits om tidigare är inriktat på könsskillnader där det 

finns en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor och deras olika utsatthet, till exempel i 

BRÅs undersökning från 2006. Ett genusperspektiv är nödvändigt för att förstå arbetsrelaterat 

våld på ett mer omfattande plan där en maktordning ses som förklaringen till exempelvis 

sexuella trakasserier, könssegregerade arbetsmarknader och så vidare (De los Reyes & 

Yazdanpanah, 2011). Det kändes dock förenklat att endast skriva om män och kvinnor som 

två homogena grupper som är varandras självklara motsats. Alla kvinnor bär inte på liknande 

historier, liksom inte heller alla män (Butler, 2007). Däremot är den uppdelningen tydlig när 

den ska redovisa statistik i arbetsplatsundersökningar och så vidare. Ett mer intersektionellt 

perspektiv på våld har däremot börjat tillämpas i senare forskning (De los Reyes & 

Yazdanpanah, 2011). Där visas att fler faktorer såsom; etnicitet, hudfärg, sexualitet, ålder och 

klass kan vara förutsättningar som utgör särskild utsatthet för våld.  

 

Vad gäller tidigare forskning om kroppens betydelse för socialt arbete så var perspektivet ofta 

riktat mot klienters kroppar, och inte de yrkesutövandes såsom i Cameron och McDermotts 

(2007) författande. I sökandet hittades ingen forskning om personalens upplevda utrymme på 

arbetsplatser där våld förekommer. Det fanns ytterst lite forskning om klädrekommendationer 

på arbetsplatser generellt och ännu mindre för socialt arbete. Vidare har det varit nästintill en 

omöjlighet att få tag i dokument med klädpolicys från arbetsplatser där socialarbetare verkar. 

För att undersöka hur olika verksamhetsområden ser på vilka kläder som lämpar sig har vi 

kontaktat olika avdelningar på Kriminalvården, Socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse 

med mera. Samtliga nekar till att ett sådant dokument skulle existera. Det intressanta är att när 

vi har pratat med personer från dessa yrkeskårer så sägs det finnas klara klädpolicys att 

förhålla sig till på arbetarplatserna. Kan det vara så att klädpolicys ofta är informella och 

outtalade? 
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5.5 Validitet och reliabilitet 
Det finns inom kvalitativ metod ett antal kriterium för att försäkra sig om en undersöknings 

kvalitet. Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp i denna granskning (Bryman, 2011). 

Validitet fungerar som en bedömning angående om de slutsatser som presenteras har ett 

tydligt samband med undersökningens resultat. Validitet har även för avseende att belysa om 

resultaten är generaliserbara. Vad gäller validiteten för denna uppsats så har det som var tänkt 

att undersökas undersökts och slutsatserna bygger på den information som framkom i 

intervjuerna. På grund av att resultatet motsätter sig tidigare forskning och teori så har 

analysen frambringat nya perspektiv. Andra omständigheter som har betydelse för resultatet 

är inom vilken verksamhetsgren i Kriminalvården intervjupersonerna arbetar, samt deras 

arbetstitel. Resultatet går inte att generalisera till en större population med tanke på att endast 

ett få antal intervjuer genomfördes. Hög generaliserbarhet var heller inte syftet med uppsatsen, 

då målet snarare var att få ta del av djupgående personliga upplevelser och erfarenheter. 

 

Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Med det menas i vilken 

utsträckning undersökningen skulle ge liknande resultat ifall den utfördes på nytt, så kallad 

replikerbarhet. Detta kriterium är dock svårt att uppfylla i kvalitativ forskning då det finns 

många olika kontexter som påverkar utfallet. Det är svårt att bedöma hur stor inverkan 

slumpmässiga och temporära faktorer hade för de intervjuer som genomfördes, samt vilken 

betydelse intervjuarnas närvaro och samspel med intervjupersonerna hade för det som 

uttalades. Replikerbarheten görs dock möjlig eftersom tillvägagångsättet för denna uppsats är 

utförligt beskrivet. 

 

Intervjupersonerna upplevdes ibland ha svårt att svara på frågorna från intervjuguiden. 

Kanske var en del frågor för abstrakta även om vi så gott det gick försökte förklara vad vi 

menade. Det går att spekulera i om utfallet av intervjuerna hade sett annorlunda ut ifall 

intervjupersonerna fått ta del av intervjuguiden innan och fått mer tid att förbereda sig innan 

de svarade. Möjligen hade svaren varit mer reflekterande då, men en risk är att de spontana 

reaktionerna går förlorade och svaren kan förskönas. Ett annat utfall hade också varit tänkbart 

ifall det inte vore så att vi just träffat intervjupersonerna när intervjuerna hölls, då kanske 

förtroendet och relationen oss emellan varit bättre (Bryman, 2011). Situationen där två snart 

nyexaminerade socionomstudenter kommer till ens arbetsplats och vill prata om våld kan göra 

att en hellre vill framställa arbetsplatsen i positiva ordalag, också för att visa lojalitet gentemot 

arbetsgivaren. Vi gjorde dock uppföljande telefonintervjuer för att fånga upp ifall det vore så 

att det behövdes mer tid att tänka på frågorna, men så var inte fallet då vi fick likvärdiga svar 

som innan. För en ytterligare form av kvalitetssäkring så har samtliga intervjupersoner fått 

erbjudande om att ta del av den färdigställda uppsatsen. 

 

5.6 Etiska reflektioner 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det inom all samhällsvetenskaplig forskning krav på att 

forskningsetiska principer ska följas för att värna om individernas integritet. De fyra 

huvudkraven är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet .   
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Informationskravet innebär att forskningsdeltagarna ska få information om den aktuella 

forskningen och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). De ska också bli informerade om sin roll 

i deltagandet och om allt som kan tänkas påverka deras villighet att delta. Samtyckeskravet 

pekar på att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och 

att forskaren ska inhämta samtycke från samtliga uppgiftslämnare och deltagare. För att 

uppfylla dessa krav har grundlig information kring deltagandet och undersökningen givits 

både skriftligt och muntligt före intervjuerna. Samtliga intervjupersoner har skrivit under en 

samtyckesblankett där det framgår att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att 

avbryta närsomhelst om de så önskar.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att alla uppgifter som inhämtas i 

uppsatsen ska behandlas med största möjliga sekretess så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Slutligen, nyttjandekravet, som menar att de uppgifter som inhämtas inte får användas till 

något annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Allt material som insamlats från 

intervjuerna har förvarats på så vis att det endast funnits tillgängligt för oss som skriver 

uppsatsen. När uppsatsen är inlämnad och granskad kommer ljudinspelningar och 

transkriberingar att raderas. Vad gäller konfidentialiteten så har olika steg tagits för att 

försäkra om intervjupersonernas anonymitet. Ett ständigt avvägande har krävts för att dels ge 

en bred förståelse för resultatet men samtidigt behålla en hög konfidentialitet. De namn som 

används i resultatet är fingerade, staden de arbetar i benämns inte och vissa specificerade 

saker om själva personerna har avidentifierats. Exempelvis har intervjupersonernas ålder 

generaliserats. Även dialekter har blivit omskrivna till rikssvenska för att inte härleda tillbaka 

till personerna det gäller. Vidare utgår presentationen av intervjupersonerna i början av 

resultatet från deras egna beskrivningar av sig själva och vederbörande har därefter givit sitt 

godkännande till användning av dessa. 

 

5.6.1 Reflexivitet 
Termen reflexivitet används för att beskriva forskarens tankar om hur studien har formats 

utifrån dennes egna subjektiva värderingar och åsikter (Bryman, 2011).  

 

Vi är medvetna om att våra avtryck i denna uppsats är många och det är inte en slump att den 

har vinklats på ett sätt som speglar oss själva. När vi började skriva hade vi en tydlig bild av 

vad det innebar att arbeta med klienter som kan vara våldsamma, vilket medförde att det blev 

en deduktiv ansats. Vi hade en stark strävan efter att skriva om just kroppen eftersom vi själva 

ansåg att det skrivits för lite om just kroppens förutsättningars betydelse för just upplevt 

utrymme. Vi hade en bild av att ifall en person har en stark kropp och känner sig trygg i att 

kunna hantera fysiskt våldsamma situationer, så har den även ett ökat utrymme. Denna tanke 

har lagt sina spår i vad vi har valt att skriva och inte skriva om. Vi hade vidare en 

föreställning om att en som kvinna skulle vara extra utsatt i arbete med män som blivit dömda 

för sexualbrott. 
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Valet av frågor som ställdes och citat som plockades ut från intervjumaterialet har präglats av 

en vilja att skapa en intressant analys. Intervjupersonerna har fått fungera som ett språkrör för 

att diskutera sociala problem på en samhällsnivå. Det bör poängteras att mycket av det som 

sägs i intervjuerna har sållats bort och det som valts ut är delvis taget ur kontext, vilket 

riskerar att intervjupersonens resonemang inte alltid får full rättvisa. 

 

5.7 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen för uppsatsen har varit uteslutande gemensam med undantag för 

uppdelning vid utskrift av intervjuerna. Alla tre intervjuer genomfördes tillsammans då vi såg 

fördelar med att vara två om att fånga upp relevant information av det som sas, stämning, 

kroppsspråk och attityder. Det går att spekulera i hur uppsatsen har påverkats av att vi har 

skrivit allt gemensamt. Samspelet har enligt oss bidragit till en utvecklad samstämdhet oss 

emellan där vi kontinuerligt kunnat föra en dialog kring uppsatsen och processen. Det har 

bidragit till ett breddat perspektiv vid bearbetning av teori, metod, resultat och analys. 

Effektiviteten i processen har till följd därav inte fått första prioritet. 

 

6. Resultat och analys 
Först introduceras verksamheten ROS och intervjupersonerna. Därefter presenteras resultatet 

som är uppdelat i fyra teman; Yrkesrollen, Uttryck och kroppen, Utrymme, samt Trygghet 

och utsatthet. Vardera tema följs av en kortare analys. 

 

6.1 Relation och samlevnadsprogrammet 
Frivård är den del av Kriminalvården som verkar ute i samhället som en kontroll- och 

stödfunktion. Frivården övervakar klienter som döms till exempelvis skyddstillsyn, 

kontraktsvård, är villkorligt frigivna, samt de klienter som har fotboja istället för 

fängelsestraff. Programledare inom frivården arbetar med samtalsbehandling med klienter 

från både frivård och anstalt (Kriminalvården, u.å.). 

 

ROS står för Relation och samlevnadsprogrammet och riktar sig till män dömda för 

sexualbrott. Programmet bedrivs på ett fyrtiotal platser inom frivård och anstalt över landet 

och finns tillgänglig både som grupp och individuellt behandling. Fokus i programmet är att 

arbeta med områden som empati, känslor, intimitet, relationer och jämlikhet genom olika 

övningar. Metoden är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket innebär att klienterna 

får hjälp med att komma till insikt om sina egna problembeteenden och får redskap för att 

kunna sträva mot en förändring. Programledarna använder sig av en strukturerad manual, 

samt samtalsmetoder som Motiverande samtal (MI), i behandlingen med klienter. 

Behandlingstiden varierar utifrån klientens behov, men pågår vanligtvis i ett och ett halvt år 

där träffar hålls cirka tre timmar i veckan. Programledarna för ROS uppfattar att många 

klienter tycker det är jobbigt att påbörja behandlingen på grund av den skam denna typ av 

brott innefattar. Det är vanligt att klienterna under en tid förnekar de brott de begått. En del 
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klienter kan även uppleva det som provocerande att i behandling uppmanas att prata om sin 

problematik i grupp. 

 

6.2 Presentation av intervjupersoner 

Jannika beskriver sig själv som en kvinna i tidig medelålder, utbildad socionom och började 

direkt efter utbildningen arbeta inom Kriminalvården där hon nu är kvar cirka tio år senare. 

Jannika har erfarenhet av att arbeta som kriminalvårdare på anstalt och frivårdsinspektör, men 

har sedan en tid tillbaka endast arbetat med programverksamhet. 

 

Glen beskriver sig själv som en man i övre medelåldern med många års yrkeserfarenhet från 

sitt arbete på Kriminalvården. Glen började på anstalt som kriminalvårdare, men har under sin 

yrkestid fått utbildning i flera interna program och därmed haft många olika arbetspositioner. 

I dagsläget arbetar Glen enbart som programledare. 

 

Vanda beskriver sig själv som en kvinna i medelåldern som har arbetat inom Kriminalvården i 

cirka 15 år. Vanda är utbildad socionom och började arbeta på anstalt direkt efter examen. 

Vanda har erfarenhet av att arbeta som kriminalvårdare, men arbetar numera endast som 

programledare. 

 

6.3 Tema 1: Yrkesrollen 

Intervjupersonerna resonerar kring ROS-programmet och deras tidigare föreställningar om 

programmet och klientelet. Därefter diskuteras hur en som yrkesutövare ska bete sig för att 

agera förebild för klienter och ses som trovärdig i arbetet. 

 

6.3.1 Föreställningar om arbetet 

Att arbeta med sexualförbrytare kan ses som kontroversiellt och allmänheten har många 

fördomar och åsikter angående klienterna. Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla till 

en början kände en motvillighet inför jobbet de har idag. Det fanns många föreställningar och 

tankar kring hur arbetet som programledare för ROS skulle vara innan de själva började. 

 

När jag blev klar socionom, det enda jag liksom var säker på det var att jag aldrig skulle 

jobba med sexualbrott. För vem vill göra det liksom [...]. (Jannika) 

 

Det har väl också varit en process. För mig. När jag började som kriminalvårdare så, så 

först att börja inom Kriminalvården var ju speciellt som sådant, det är ju ganska 

främmande sådär. Men å sen då vet jag att jag tänkte att „jag ska i alla fall inte jobba med 

sexualförbrytare‟, det kommer jag aldrig att göra, det kommer inte hända. (Vanda) 

 

Jag var tveksam till en början, mycket tveksam till en början var jag. Jag fick frågan om 

att ha ROS-programmet. Och då tänkte jag... Jag fick väl tänka både en och två gånger 

och det var ju egentligen idiotiskt att måsta tänka efter för att det är ett jättebra program 

och det är inga problem att köra heller. (Glen) 
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När både Glen och Vanda fick förfrågan om att utbildas i ROS-programmet så kände båda en 

stor osäkerhet, men tackade i slutändan ja.      

 

[...]Och så stod det mellan mig och en annan tjej då och hon ville verkligen inte så då tog 

jag det. Och det är klart att ingen är väl fördomsfri. Så... så att det kändes ju sådär lite 

tungt lite jobbigt att  ge sig in i den världen på nåt sätt men jag upplever att det, det är 

väldigt intressant, det är väldigt utmanande. (Vanda) 

 

Om det inte är nån annan som gör det, vem ska då göra det? [...]Kan jag hjälpa nån att inte 

bli utsatt så har jag i alla fall gjort nånting. (Glen) 

 

I efterhand är dock samtliga intervjupersoner nöjda med sina val att arbeta med ROS. De 

upplever det som motiverande att kunna hjälpa brottsoffer, gärningspersoner, samt själva få 

utvecklas och lära om människor. Föreställningarna runt klientgruppen och arbetet har också 

förändrats. 

           

Jag tror att många tänker att Kriminalvård är väldigt farligt. Att risken för hot och våld är 

väldigt stor... men det är inte den bilden som jag har. (Vanda) 

 

6.3.2 Trovärdighet 

Intervjupersonerna resonerar runt hur deras privatliv kan ha en inverkan på deras trovärdighet 

som yrkespersoner. När det kommer till intervjupersonernas aktiviteter och handlingar utanför 

arbetet så påverkas dessa i olika grad av arbetet de utför på Kriminalvården. Vanda berättar 

att hon själv helt tagit avstånd från att konsumera alkohol, vilket delvis är på grund av det 

arbete hon har. Att utsätta sig själv för att träffa på berusade klienter i krogmiljö är något som 

skulle göra Vanda obekväm. Glen och Jannika resonerar i liknande banor. 

 

Eftersom jag kör olika typer av drogprogram, alkoholprogram, det är ju 

kriminalitetsprogram. Så att nog går jag ju på en pub till exempel, men jag sitter inte där å 

blir asplakat. Det gör jag inte. Det är liksom, det säger ju mitt att jag kan träffa på vem 

som helst där och eh. Jag begränsar mig kanske inte men däremot så, så utsätter jag mig 

inte för att jag ska måsta bli ifrågasatt i mitt arbete. På grund av nåt som jag har gjort nån 

annanstans. (Glen) 

 

Det är klart att man tänker på liksom om man ska gå ut på krogen till exempel. Hur man 

vill framställa sig, så. För det har ju också till viss del att göra med trovärdighet och sådär. 

(Jannika) 

 

I sociala medier görs också anpassningar för att upprätthålla en viss trovärdiget som 

yrkesperson. 

 

[...]Jag måste tänka att det här är en bild av mig som också kan komma fram. Men jag 

känner inte att det begränsar mig för liksom i mitt privata så uttrycker jag ju väldigt 
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mycket politiska åsikter och ideologiska åsikter och så. Och skulle nån läsa det som är 

min klient så har jag inga problem att diskutera det. (Jannika) 

 

6.3.3 Förebild 

I arbetsuppgifterna för programledarna ingår att agera förebild för klienterna. Det innebär att 

vara en modell och en person att se upp till. Glen menar att eftersom han håller i ett program 

som förespråkar att en ska vara och uppföra sig på ett visst sätt, så är detta något han också 

själv måste leva upp till. 

 

Leva som man lär, kan man väl säga. Det tycker jag. Det är att föregå med gott exempel. 

(Glen) 

 

Jannika berättar att den manliga personalen fyller en viktig roll som förebilder för klienterna 

när det kommer till att prata känslor. 

 

Jag är otroligt stolt över den manliga personal vi har på vår anstalt till exempel som jobbar 

med dom här männen för dom är otroligt duktiga på att jobba på den här delen och att 

faktiskt prata känslor med dom. Och det tänker jag blir en viktig förebild eftersom dom är 

män. Att visa på att män är inte på ett sätt och det är okej att va på olika sätt. (Jannika) 

 

6.3.4 Analys av tema 1 

Har yrkespersonernas ingång till sitt aktuella arbete haft en inverkan på deras upplevelse av 

utrymme och trygghet på sin arbetsplats? Det är möjligt att upplevelsen av utrymme 

begränsas när valet av arbetsuppgift inte sker på eget initiativ, utan i olika grad styrs av 

arbetsplatsens önskemål och behov. Ingen av intervjupersonerna resonerade i dessa banor 

utan var noga med att säga att de haft en felaktig bild av klienterna innan de själva började 

arbeta med dem. 

 

Att ses som förebild för sina klienter kan tyckas vara en naturlig del i en socialarbetares 

profession. Likvärt kan agera god förebild kopplas samman med en viss professionell 

trovärdighet (SiS, u.å.). I intervjuerna utlästes att det finns flera oskrivna normer om hur en 

som professionell ska bete sig på och utanför arbetsplatsen. Intervjupersonerna var tydliga 

med att deras liv inte begränsas av sin yrkesroll, men samtidigt kunde de se att yrket påverkar 

deras val av handlingar. En diskussion kan dock föras runt hur detta påverkar 

yrkespersonernas utrymme. Ansvar läggs på den enskilde yrkesutövande att uppfylla vissa 

förväntningar för att kunna framträda som ett gott exempel för klienterna. Att som man agera 

förebild för de manliga klienterna antydes vara en extra viktig uppgift. Eftersom socialt arbete 

är en kvinnodominerad profession så kan det hända att manliga anställda får extra mycket 

uppskattning för arbetet de utför (Pease, 2011) och därmed kan antas ges ett vidgat utrymme i 

arbetsgruppen. 
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6.4 Tema 2: Uttryck och kroppen 
Här ställdes frågor runt intervjupersonernas egna kroppsliga förutsättningar och uttryck. 

Vidare fick intervjupersonerna resonera kring arbetsplatsens klädpolicys. 

 

6.4.1 Kroppsbeskrivningar 

När intervjupersonerna ombads ge en beskrivning av sina kroppliga förutsättningar utlästes 

till en början en viss förvåning över frågan. Det framgick att den fysiska kroppens betydelse 

inte är ett vanligt ämne i arbetsrelaterade samtal. 

 

Jannika beskriver sig själv som fysiskt liten, kort, otränad och rätt svag. Vad gäller kroppsliga 

uttryck berättar Jannika att hon sticker ut från mängden med sin passion för färgglada 

klänningar och hon bär gärna smink. Hon uttrycker även en önskan om att ha en hel arm 

tatuerad i framtiden. 

 

Det är nog lite av mitt signum sådär. [...]Väldigt färgglatt och ofta klänningar. Um... 

väldigt sådära... sticker nog ut lite grann. (Jannika) 

 

Vanda beskriver sin kropp som normal; varken lång eller kort. När frågan kring kroppsligt 

uttryck ställs poängterar Vanda återigen att hon är normal. 

 

Jag är väldigt normal. Alltså, det är ju ingenting som sticker ut på mig och jag tänker 

också att det är nånting som som inte kanske uppmuntras heller. (Vanda) 

 

Glen beskriver sig själv som en normalbyggd medellång man som var mer vältränad förr än 

vad han är idag. Det kroppsliga uttrycket beskriver Glen som “neutralt”, helt och rent, utan att 

sticka ut. 

 

Ingenting varken extremt åt det ena eller det andra hållet, utan jag är ganska traditionell. 

[...]Jag ser mig ju inte som nån specifik hudfärg heller fast jag är så blek jag kan bli, höll 

jag på säga. Så att, men... Ja... Jag har haft tur kan jag säga, peppar peppar ta i trä. Jag har 

varit en frisk rackare hela mitt liv så att... (Glen) 

 

6.4.2 Kroppsnorm 

Vid frågan om det generellt sett finns någon kroppsnorm för personalen inom Kriminalvården 

så svarade samtliga intervjupersoner att en sådan norm inte existerar. De anser att alla olika 

kroppar finns representerade och att könsfördelning är jämn, men vid frågan om andel 

utlandsfödda personer i arbetsgruppen varierade svaren. 

 

Det är blandat. Både tjejer, killar. Hudfärg har ingen betydelse, det har det inte, och det är 

väl tur det. (Glen) 

 

[...]Nej, vi har ju ingen här som.. nu måste jag tänka. Kommer från något annat land, det 

har vi ju inte. Å vad det beror på det, det vet jag inte. (Vanda) 
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[...]Jamen, vi ska representera alla liksom. [...]Så det tänker jag att det är ju liksom en 

dominans av ljushyade personer som är födda i Sverige. Helt klart. (Jannika) 

 

Däremot berättar Glen att det såg annorlunda ut för cirka 25 år sedan då det var mer vanligt 

att stora muskliga män, till exempel brottare, arbetade på anstalt. Han tror att det ser 

annorlunda ut idag på grund av att yrkesrollen och arbetsuppgifterna har förändrats med tiden. 

Förr hade kriminalvårdspersonalen en roll som ordningsvakter, medan det idag krävs andra 

kompetenser för att arbeta mer med behandling och det sociala. 

 

6.4.3 Kroppens betydelse 

Vad gäller kroppens betydelse för upplevelsen av trygghet och utrymme på arbetet, så är 

gruppen eniga om att den fysiska kroppen inte har någon större betydelse.   

 

Alltså helt kroppsligt har det ingen betydelse. Jag tycker inte det. [...]Det har att göra mer 

med vem jag är som människa faktiskt, tycker jag. (Glen) 

 

Trots detta uttrycker både Glen och Jannika senare i intervjun att kroppen ändå kan ha en viss 

betydelse. 

 

[...]Att det är en trygghetsfaktor om man nu är vältränad kanske. (Glen) 

 

Jag har ju inte kunnat förlita mig nånsin på min fysiska styrka eller på storlek. [...]Äh, så 

det är ju liksom inget jag har kunnat tänka att 'ja hoppar nån på mig här så kommer jag 

kunna försvara mig bra'. Nä, nog inte fysiskt. (Jannika) 

 

Det finns en ton av att alla människor är välkomna att arbeta på Kriminalvården oavsett 

kroppsliga förutsättningar och uttryck. Glen berättar att han tror att vem som helst kan arbeta 

på 

frivården, även om personen i fråga skulle ha ett synligt fysiskt funktionshinder så skulle det 

inte vara något problem. 

 

Det är inte så att här måste man vara musklig för att det kan vara riskabelt. Så är det inte 

utan vanliga människor, korta, långa. Gamla, unga. (Vanda) 

 

6.4.4 Klädpolicys 

På anstalt bär personalen uniform medan personalen på frivården går civilklädd. 

Intervjupersonerna kunde inte svara på om det finns några nedskrivna riktlinjer kring klädsel 

på frivården, däremot tycktes alla ha en klar idé om vilka kläder som anses vara lämpliga i 

arbetet. 

 

Jag tror att det är liksom sunda förnuftet som får styra lite grann hur man går klädd. (Glen) 
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Inte alltför utmanande det är det det handlar om. [...]Det handlar ju om både att inte ha för 

djupa urringningar eller trasiga byxor på fel ställen eller väldigt sminkad eller ha tydliga 

markeringar. (Vanda) 

 

Nämen alltså det handlar väl mer om att man på nåt sätt ska vara hel och ren och... kanske 

inte ha alltför korta klänningar eller kjolar om man använder sånna plagg eller allt för 

urringat eller så. Men det tänker jag, det är också nånting som kommer ganska naturligt. 

(Jannika) 

 

Hur klädrekommendationerna upplevs påverka intervjupersonerna själva och deras utrymme 

varierade. Dock ansåg allesammans att de idag har utrymme att klä och uttrycka sig som de 

själva vill på arbetet. 

 

Jag såg nu här idag att det har gått hål på mina jeans. Och då är det såhär; oj, det får jag 

inte ha. Eh så man ska ju va proper eller hel och ren. (Vanda) 

 

Ja, det finns väl vissa begränsningar kan jag tänka mig. [...]Eftersom det är killar där och 

så, så kan jag väl tänka mig att man går inte klädd hur som helst. Jag tror inte man gör det, 

som tjej till exempel. Utan då kanske man anpassar sig lite grann. Man går kanske... lite 

neutralare, kan man väl säga. Jag tror att det är så i alla fall. (Glen) 

 

Vidare berättar Glen att kläder inte är hans grej och att han aldrig funderat på hur han själv 

går klädd då det inte har någon betydelse för det arbete han utför. Jannika berättar att det 

utrymme hon ger sig själv att klä sig som hon vill har växt sig större under de år hon jobbat 

inom Kriminalvården. Som ung, kvinnlig personal på anstalt ägnade hon mycket eftertanke 

till hur hon gick klädd runt klienter. Idag känner hon inte samma behov av att fundera så 

mycket kring det, utan hon är bekväm med att uttrycka sin personliga stil även på 

arbetsplatsen. 

 

Och det minns jag ofta när man kom ner på avdelningen, och jag minns liksom hur jag 

tänkte på att 'nämen jag ska ta liksom baggybyxorna och liksom en stor collegetröja och 

sådär‟. Äh, och att det ändå blev så mycket reaktioner bara för att man kom som kvinnlig 

personal som civilklädd. [...]Så nu är det liksom inte samma process för mig att tänka vad 

jag ska ha på mig och liksom sådära, utan jag går klädd som jag alltid gör. Och får man 

kommentarer kring det eller så, då har ju också, jag tänker att det har att göra med på nåt 

sätt en trygghet som man bygger upp som yrkesutövande. (Jannika) 

 

Angående frågan ifall Jannika tror att alla känner lika stort utrymme som hon själv att klä sig 

hur de vill svarar hon att hon tror att utrymmet finns, men det är upp till hur en själv väljer att 

utforska det. Hon tror ändå att olika faktorer kan påverka känslan av utrymme, såsom att vara 

nyanställd, då en inte fått tid att hitta sig själv och sin yrkesidentitet. Vissa yrkespersoner 

väljer ändå att göra en tydlig distinktion mellan arbetskläder och privata kläder, vilket kan 

liknas vid att bära en indirekt tjänsteuniform. Vidare ser Jannika stora fördelar med att alla 

ska få utrymme att ha de kroppsliga uttryck de önskar. 
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Man ska liksom få va den man är och är man tatuerad så är man tatuerad och vi är 

individer vi också och det tänker jag är viktigt att visa för våra klienter. Man är inte en 

myndighetsperson, att man är likadan, utan vi är alla olika. Och det är också en del i 

processen att dom- jag tänker att dom ska fungera socialt att dom också ska kunna 

acceptera olikheter även hos oss som dom möter här. (Jannika) 

 

Vanda diskuterar hur klienter kan se på yrkesrollen programledare och vilka konsekvenser det 

kan få när en myndighetsperson uttrycksmässigt sticker ut från normen. 

 

[...]Sticker man ut från normen eh. Så blir ju det annorlunda. Och är man annorlunda så 

kan ju det väcka saker naturligtvis hos de man möter. Och dom som vi möter är ju oftast 

väldigt fyrkantiga i hur man ska va som person. Em som myndighetsperson. En 

myndighetsperson ska kanske inte vara jättetatuerad i deras ögon. Sen om man är det och 

fortfarande är trygg i det så tror jag att man kan vinna över människor. Så att det har 

betydelse naturligtvis men inte jättestor betydelse. Alltså det kan påverka saker men jag 

tänker att det har inte. Det är inte liksom så jag eh platsar inte här för att för att jag ser ut 

på ett speciellt sätt. Jag kan inte utföra mitt jobb för att jag ser ut på ett speciellt sätt. Jag 

tycker inte att det är så. Man kan få jobba lite hårdare men inte mer än så. (Vanda) 

 

6.4.5 Analys av tema 2 
Vid frågor kring kropp och uttryck observerades att intervjupersonerna var ovana att prata om 

detta då deras reaktioner visade på förvåning. Det är förståligt att kopplingen mellan kroppen 

och socialt arbete är svår att se då detta inte vanligtvis uppmärksammas inom socialt arbete 

(Cameron och McDermott, 2007). Utifrån resultatet ses kroppsliga förutsättningar inte som 

betydelsefullt för upplevelsen av trygghet och utrymme. Istället poängteras att det har att göra 

med hur en är som människa. 

 

“Normalt” är ett begrepp som används återkommande när det kommer till den egna 

beskrivningen av sig själv. Det är intressant eftersom intervjupersonerna uttrycker att det inte 

existerar några kroppsnormer, utan att alla olika kroppar finns representerade hos 

personalstyrkan. Vad syftar då deras egen normalitet till? Vidare framgår att en vithetsnorm 

existerar på arbetsplatsen.  

 

När temat klädkod kom upp fanns det en skillnad i intervjupersonernas medvetenhet kring 

klädsel och uttryck. Glen har inte reflekterat runt kläder och hur han själv framställs, till 

skillnad från exempelvis Jannika som ägnat mer tanke åt detta under sina yrkesår. Hon kunde 

se en utveckling i sitt utrymme att klä sig från det att hon började på Kriminalvården fram till 

nu. Om detta är en fråga om kön eller inte är svårt att säga, men forskning pekar på att 

kvinnor uppfostras till att ha större medvetenhet kring hur de framställs och därmed begränsas 

i sitt fysiska utrymme (Young, 2000). Vandas berättelse om olämpligheten med ett hål i 

byxan är ett exempel på hur “hel och ren” klädpolicyn verkar på arbetsplatsen. Vad fyller en 

sådan policy för funktion på en arbetsplats som Kriminalvården och var vilar värdegrunden 

när ett hål i byxan blir ett problem? Denna föreställning kan ses som motsägelsefull då det 

sociala arbetets uppgift bland annat är att främja kulturell kompetens och mänsklig mångfald 
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(Williams et. al, 2014). Förutom att begränsa personalens kroppsliga utrymme så riskerar 

klädkoder av sådan form att föra in klienter i snäva normer angående vad som anses vara 

“normalt” och “passande”. 

 

6.5 Tema 3: Utrymme 

Här resonerar intervjupersonerna kring sitt upplevda utrymme i privatlivet och i det offentliga 

rummet i förhållande till arbetet. Därefter diskuteras hur rädsla får ta sig uttryck. Slutligen 

förs ett samtal runt hur utrymmet har förändats från att vara nyanställd tills nutid. 

 

6.5.1 Det offentliga rummet 

Intervjupersonernas utrymme att kunna röra sig fritt utanför arbetet påverkas till viss del av 

deras yrkesroll. Programledarna berättar att det finns vissa offentliga platser de undviker på 

grund av risken att träffa på klienter, och detta menar de är främst för klienternas skull. Trots 

att intervjupersonerna inte upplever denna anpassning som en begränsning i sina privatliv så 

är det en medvetenhet som finns med dem i vardagen. 

 

Man träffar ju på klienter lite då och då sådär, och i lite olika skick såklart. Så... Jo, det är 

väl nånting som man ständigt är medveten om. Um... Men inte på ett tyngande sätt skulle 

jag vilja säga, alltså för... Och det har väl att göra med den trygghet jag känner. (Jannika) 

 

Jag brukar säga att jag träffar dom hellre i anstalt än ute på gatan. (Vanda) 

 

De är eniga om att det är vid ytterst få tillfällen ett möte med en klient i det offentliga rummet 

upplevts som obehaglig. Vanda berättar om en valborg hon firade tillsammans med sin familj 

då hon träffade på en gammal klient vid majbrasan. 

 

[...]Det kändes inte bekvämt att han skulle få komma in i min privata sfär så. Med min 

familj, det kändes inte okej rent känslomässigt för mig. Jag ville inte ha honom där, om 

jag säger så. (Vanda) 

 

6.5.2 Utrymme att vara rädd 
Intervjupersonerna fick resonera kring ifall det på arbetsplatsen finns utrymme för personalen 

att känna sig otrygg eller rädd. 

 

Det är klart att det uppstår situationer. [...]Så att det är klart att otrygghet och rädsla finns 

ju säkert. Och konstigt vore ju annars. (Glen) 

 

Däremot är Vanda, Glen och Jannika eniga om att det är ohållbart att i längden gå och känna 

sig rädd i arbetet på Kriminalvården. Det kan sända ut fel signaler till klienterna och dessutom 

blir det svårt för en själv att göra ett bra jobb. Om någon i personalen känner sig otrygg kan 

stöd och hjälp sökas av kollegor, men om otryggheten är långvarig bör en fundera på ifall 

jobbet verkligen passar en. 
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Alltså är man på anstalt så kan man inte heller va rädd att, oavsett storlek, så kan man inte 

va rädd att gå in sånna situationer. Det måste man klara av att göra. (Jannika) 

 

6.5.3 Vidgat utrymme 

Två av intervjupersonerna kunde se en form av förändring i hur deras utrymme har utvecklats 

och breddats från det att de började sitt arbete på Kriminalvården fram tills idag.  

 

För då tänker jag att, väldigt stort utrymme. Eh känner jag att jag har, idag. [...]Jämfört 

med 3 år sen, 4 år sen alltså det handlar ju om mognad, erfarenhet, trygghet tänker jag. 

(Vanda)     

 

Jannika berättar om hur hon under sin första tid på Kriminalvården hade en obekväm känsla 

och funderade ofta om jobbet verkligen passade henne. Obehaget försvann när Jannika genom 

självreflektion började tänka på vad hon själv kunde göra för att det skulle kännas annorlunda. 

 

När jag börja jobba inom Kriminalvården och börja jobba på anstalt, så tyckte jag att det 

var jätteobehagligt och det var en jättejobbig period på några månader. (Jannika) 

 

 

6.5.4 Analys av tema 3 

Eftersom det offentliga rummets historia har präglats av manligt tolkningsföreträde så har 

kvinnors utrymme rent fysiskt varit mer begränsat jämfört med mäns (Lundgren, 2006). I 

intervjuerna framgår inga direkta könsskillnader hos programledarna, däremot är de alla eniga 

om att de anpassar sig i sin vardag för att inte stöta på obehag. Detta görs både för egen del 

och för klienternas skull. En tendens som går att se är att intervjupersonerna ogärna vill 

använda begreppet begränsning. Inte heller vill de säga att något arbetsrelaterat kan vara eller 

blir ett problem för deras privatliv. En tanke kan vara att dessa ord är negativt betingade och 

därmed stör ens yrkesbild, samt antyder att ens utrymme förminskas på grund av arbetet. Det 

är självfallet fullt möjligt att intervjupersonerna inte upplever några begränsningar, vilket 

troligen även är en stor fördel för att kunna göra ett gott arbete inom ROS och Kriminalvården. 

 

I ett citat ovan uttrycker en intervjuperson att rädsla och otrygghet säkert finns i arbetet och 

konstigt vore det annars, däremot är det inte hållbart att som personal känna rädsla under en 

längre tid. Det kan utläsas som att klientrelaterat våld har normaliserats inom Kriminalvården. 

Att inte vara rädd för klientgruppen framstår som nödvändigt för att personal ska kunna jobba 

kvar och göra ett gott jobb. 

 

Vidare menar intervjupersonerna att upplevelsen av utrymme är föränderligt och har en stark 

koppling till en persons egenskaper, erfarenheter och ålder. Äldre personal utsätts i regel för 

mindre våld (BRÅ, 2006), vilket kan ses som en förklaring till varför utrymmet upplevs ha 

växt med åren. 
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6.6 Tema 4: Trygghet och Utsatthet 
Här gör intervjupersonerna en bedömning om hur risken för våld ser ut på arbetsplatsen. De 

pratar om sin egen känsla av trygghet, samt resonerar kring kön kopplat till utsatthet. 

Slutligen redogör de sina egna handlingsstrategier för att öka känslan av trygghet. 

 

6.6.1 Upplevelsen av våld 

Intervjupersonerna säger att klientgruppen på Kriminalvården vanligen har problem med 

psykisk ohälsa, låg impulskontroll samt ofta har en historia av att både ha utövat och blivit 

utsatta för våld. Risken för att våld uppstår kan därmed ses som stor. Trots detta menar 

intervjupersonerna att de i regel är förskonade från våldincidenter. 

 

Nä, asså det är klart att människorna som vi träffar är ju, dom är ju dömda. Vissa är 

dömda för grova brott. Våldsbrott så. Men risken för hot och våld känns ju som väldigt, 

väldigt låg. (Vanda) 

 

Nog har jag upplevt att man har sagt saker och ting kors och tvärs och att man har fått 

höra saker men det är... Jag kan säga såhär att...det är mikroskopiskt. (Glen) 

 

Programledarna tydliggör att de själva inte känner sig rädda i sitt arbete, däremot pratar de om 

situationer då de upplevt otrygghet. 

 

Alltså jag känner mig inte rädd på mitt arbete, oavsett om jag är här eller på anstalten. Inte 

alls faktiskt. Och det är väl det som är utmaningen då, när man inte känner sig rädd, att 

faktiskt ändå hålla det vid liv och inte tappa medvetenheten om att det faktiskt kan hända 

saker. (Jannika) 

 

Jannika menar att otrygghet är en känsla som uppstår i stunden då det händer något 

oförutsägbart och även fast den är obehaglig just där och då så finns känslan inte kvar efteråt. 

Hon säger att hon aldrig går omkring och är rädd för att någonting ska hända. 

 

Det har ju varit några gånger, väldigt få gånger, men några gånger jag har trott att jag ska 

få stryk. På riktigt sådär. När personer har blivit otroligt arga och när man liksom ser det 

här på en person, att den här personen är inte bara arg utan nu är det svart för ögonen, nu 

är den här personen inte med mig längre. Så då har jag trott att jag ska få en smäll helt 

enkelt. (Jannika) 

 

Vanda säger att hon aldrig känt sig hotad direkt, men att det har funnits obehagliga situationer 

då hon känt sig otrygg. En situation Vanda berättar om gäller en klient som hon upplevde blev 

väldigt obehaglig. Hon kan inte minnas detaljerna kring incidenten, men den eftermiddagen 

tyckte hon det kändes olustigt att gå hem eftersom hon inte visste om klienten skulle stå och 

lurpassa någonstans. 

 

[...]Och det har jag bara varit med om en gång, att jag har känt mig, blivit rädd. Eller känt 

ett obehag snarare. (Vanda) 
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Vanda tror att en stor anledning till att hon förskonats från våld är därför att hon som 

programledare inte har mandat att fatta beslut kring klienterna. Glen å andra sidan ser 

frånvaron av klientrelaterat våld på ett mer individuellt plan. Han menar att en anledning kan 

vara att hans person passar bra in i miljön på Kriminalvården. Glen kan inte påminna sig om 

något tillfälle då han känt sig otrygg i varken arbetsmiljön eller hemmiljön. 

 

Jag upplever inte det, hot och våld. Och det som jag säger, nu torde jag få en stor fet smäll 

när jag går ut härifrån utav nån rackare, bara för att jag säger såhär. [...]Det är liksom inte 

nåt som jag lever med. Överhuvudtaget i mitt arbete, jag gör inte det. Spelar ingen roll om 

jag är på anstalt eller om jag är här. Jag lever inte i den villfarelsen om att det ska vara hot 

och våld, i mitt arbete. (Glen) 

 

Intervjupersonerna är medvetna om att människor kan uppleva situationer olika samt att alla 

har sina egna tolkningar för vad som är en våldsam situation. De är tydliga med att det är 

personen som har blivit utsatt som har tolkningsföreträdet för huruvida situationen kan klassas 

som våldsam eller inte. 

 

Jag kan inte gå in och värdera någon annans hotfulla situation, även om vi kanske skulle 

ha tolkat det olika. Upplevde den personen det som ett hot, då är det ett hot. Även om jag 

inte skulle ha upplevt det så eller tvärtom. (Jannika) 

 

6.6.2 Utsatthet & Kön 

Intervjupersonerna spekulerar i huruvida det finns någon koppling mellan kön och 

benägenheten att bli utsatt för våld. Vidare diskuteras förekomsten av klientrelaterad sexism. 

 

Vanda och Glen tycker inte att det finns något samband mellan utsatthet och kön. 

 

Jag tror inte att det är nån skillnad utifrån manligt och kvinnligt, utan jag tror att det är 

skillnad utifrån hur man är som person. Faktiskt. (Vanda) 

 

Benägenheten sitter väl mer i vilken roll som jag har som som, människa. Om jag liksom 

är en burdus och en provokativ individ så kanske jag blir mer utsatt. (Glen) 

 

Vidare säger Glen att det kan vara så att män förr blev mer utsatta för klientrelaterat våld 

eftersom att de oftare gick in och hanterade “svåra situationer”. Glen förtydligar att han inte är 

säker på att läget ser likadant ut idag. 

 

Vanda kan trots sitt tidigare citat se en fördel med att vara kvinna och arbeta på 

Kriminalvården. Detta på grund av att hon själv inte tror att hon ses som hotfull av män och 

därför heller inte själv riskerar att bli utsatt i samma utsträckning. Jannika för vidare 

resonemanget att många klienter i ROS skulle moraliskt sett dra sig från att bruka våld mot 

kvinnlig personal jämfört med manlig.Ytterligare en fråga som ställs är ifall 
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intervjupersonerna upplevt sexism när de arbetat med klienterna. Glen uttrycker att han själv 

aldrig blivit utsatt, men däremot att kvinnlig personal kan utsättas. 

 

Det finns säkert. Det tror jag säkert. Och jag tror att nu eftersom jag är man och jag har 

jobbat med män oftast så tror jag väl att att, det har väl med det att göra. Att jag aldrig har 

blivit utsatt. (Glen) 

 

Vanda upplever inte att sexism finns på frivården, men däremot finns en jargong på anstalt. 

 

Det är klart att jargongen är ju som den är. Emellanåt kan den ju va... Men vad jag kan 

komma ihåg har jag inte upplevt att jag blivit sexuellt trakasserad. Direkt så. (Vanda) 

 

Jannika har själv varit utsatt för sexism i sitt arbete som programledare för ROS-programmet. 

 

Jag tänker, jobbar man med sexualbrott så händer det ju att en del av dom männen har en 

tendens att sexualisera till exempel. Och majoriteten av männen vi träffar är ju 

heterosexuella, vilket innebär att man som kvinnlig behandlare får se mer av den här 

problematiken. Att dom kan ju säga att dom är kär i en och att dom vill leva med en eller 

att dom kommenterar ens utseende eller så på ett sätt som man känner är liksom för nära. 

Att dom går över gränser sådär. Och det är ju nånting som manliga behandlare inte får 

uppleva på samma sätt om det inte handlar om en man som är bisexuell eller homosexuell. 

(Jannika) 

 

6.6.3 Handlingsstrategier 

Intervjupersonerna berättar om arbetsplatsens säkerhetsåtgärder, samt handlingsstrategier som 

de själva använder för att undvika våldssituationer. 

 

I frivården, men framförallt på anstalt, finns flera säkerhetsåtgärder och rutiner för att 

personalen inte ska utsättas för klientrelaterat våld. Personsäkerhetssystem med till exempel 

larm, konflikthanteringsutbildning och övning i självskydd är endast några. Vidare har 

programledarna egenutvecklade strategier för att känna trygghet i möte med klienterna. 

 

Jag utgår ifrån vem jag är som människa själv. [...]Jag utger mig inte för att vara någon 

annan än jag är. Det är min strategi. (Glen) 

 

Jannikas strategi handlar om att använda sig av kommunikation för att hantera situationer då 

personer blir arga på henne. Hon menar att hon måste förlita sig otroligt mycket på sin 

kommunikativa kompetens eftersom hon fysiskt sett är liten. 

 

[...]Att är man en lite mindre person så kanske man tänker lite mer på det. Jag skulle 

kunna tänka mig att det är så. Inte alltid medvetet kanske, men att man nånstans är 

medveten om att det är det enda jag har att falla tillbaka på. (Jannika) 
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6.6.4 Analys av tema 4 

Alla intervjupersoner uppger att de känner sig trygga i sitt arbete med ROS-programmet. En 

förklaring skulle kunna vara att behandlingen är relativt fri jämfört med anstalt. Dock arbetar 

intervjupersonerna även på anstalt i dagsläget och de har alla erfarenhet av att arbeta som 

kriminalvårdare. Sammantaget är samtliga tydliga med att de nästintill aldrig känner sig 

utsatta eller rädda för någonting i eller utanför arbetet, men medvetenheten runt hotfulla 

situationer är alltid närvarande. En tolkning som gjordes var att intervjupersonerna är noga 

med att inte använda ordet rädsla när de ska beskriva sin egen känsla. Att medge att en känner 

sig rädd kan ses som en svaghet och därför kan en handlingsstrategi i sig tänkas vara att inte 

tala i dessa termer. Enligt Arbetsmiljöverket (2013) är ett manligt arbetssätt normen. Eftersom 

manlighet associeras med rationalitet (Kvande, 2005) är en vidare parallell att ett 

avståndstagande från känslan rädsla kan bli en följd. 

 

I BRÅs (2006) undersökning framkommer att manlig personal i högre utsträckning utsätts för 

klientrelaterat våld. Två intervjupersoner spekulerar i att förr utsattes männen mer eftersom de 

uppmanades att ta sig an riskfyllda arbetsuppgifter och i nuläget drar sig klienter i större grad 

för att bruka våld mot kvinnor än mot män. Dock visar programledarnas uppfattning på att 

benägenheten att utsättas snarare ligger hos individen själv och dennes person än vilket kön 

den har. Vilket i sin tur antyder att yrkespersonen bör vara på ett speciellt sätt för att undvika 

att bli utsatt för våld. Det kan ses som en självklarhet att socialarbetare ska ha ett taktfullt 

bemötande, men den typen av synsätt kan tänkas lägga grunden för ett klimat där den 

yrkesutövande själv ansvarar för sin trygghet. 

 

Det kan avläsas i intervjuerna att kvinnlig personal utsätts för mer sexism och sexuella 

trakasserier till skillnad från sina manliga kollegor. Dock väljer inte intervjupersonerna att 

kategorisera detta som våld. Vidare observerades att det våld som förekommit benämns som 

“situationer”. Dessa situationer får litet fokus i intervjuerna och pratas om som undantag. Att 

prata om våld som en enskild situation istället för en struktur kan riskera att förminska den 

anställdes upplevelse. Macdonald &Sirotich (2005) skriver att socialarbetare ofta avhåller sig 

från att diskutera klientrelaterat våld på grund av att det går emot synen på klienten som utsatt. 

Det skulle kunna ses som en förklaring till varför intervjupersonerna till synes har svårigheter 

med att att prata om sin egen utsatthet. ROS specifika klientel befinner sig i ett utanförskap på 

grund av samhällets syn på sexualbrott och troligen vill inte programledarna riskera att 

förstärka de förställningar och fördomar som redan finns. 

 

7. Sammanfattande analys 
Enligt Statskontoret (2012) är Kriminalvården en av de mest utsatta yrkeskårer bland statliga 

myndigheter i Sverige. Risken för att bli utsatt för klientrelaterat våld är ett omfattande 

problem runt om i landet (BRÅ, 2006). Resultatet från intervjuerna tyder dock på att så inte är 

fallet för yrkespersonerna i den här uppsatsen. Intervjupersonerna är tydliga med att de inte 

känner utsatthet varken i arbetet eller privat. Huruvida detta beror på att upplevelsen av våld 

påverkar personalen olika eller om förklaringen har att göra med att socialarbetare generellt 



28 
 

ogärna belyser klientrelaterat våld, är svårt att avgöra. Det är vidare av vikt att klargöra att 

känslan av trygghet inte är likställd med att vara fri från fara (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Vad som uppfattas som våld har dessutom förändrats över tid och varierat beroende på 

styrande normer och värderingar i samhället (De los Reyes &Yazdanpana, 2011). Det finns en 

diskrepans mellan hur uppsatsen definierar våld kontra hur intervjupersonerna ser på våld i 

sitt arbete. De våldsformer som belystes var mestadels hot om fysiskt våld. Verbala hot, 

sexism och sexuella trakasserier klassades inte som lika allvarligt. En förklaring kan vara att 

dessa våldsformer i regel drabbar kvinnor, vilket också framkom i resultatet. Inte heller 

gjordes en bredare reflektion över hur yrkesutövares utrymme kan påverkas på ett strukturellt 

plan på en arbetsplats där vissa våldsformer normaliseras. Även om resultatet visar på att 

tryggheten är stor så finns en riskmedvetenhet som tar sig uttryck som anpassningar både i 

och utanför arbetet. Lundgren (2006) och Young (2000) skriver att generellt är kvinnor mer 

begränsade än män i sitt fysiska utrymme och därmed påverkas även deras upplevelse av 

trygghet. Det framgick inte tillräckligt med belägg i intervjuerna för att bekräfta om detta är 

fallet, men tendenser av skillnader baserat på kön går att urskilja.  

 

Kroppen är ett av socialarbetares främsta redskap och spelar en central roll i allt arbete som 

utförs (Cameron och McDermott, 2007). Att människors kroppsliga förutsättningar inte skulle 

ha någon inverkan på utrymmet på arbetsplatsen, såsom resultatet antyder, känns som en 

förenklad slutsats. Teori och tidigare forskning säger att kroppen kopplat med andra 

intersektionella faktorer har en stor inverkan för alla yrkeskategorier (Morgan et al., 2007; 

SOU 2014:34; Tangenberg& Kemp, 2002).  

 

Kroppsnormer och vilka kroppar som anses som eftersträvansvärda är föreställningar som 

varierat över tid och utifrån kontext. I samhället i stort har en dominerande kroppsnorm utgått 

från en vit maskulin kropp utan funktionsnedsättningar (SOU 2014:34). Detta innebär att en 

del kroppar med andra förutsättningar och attribut inte får lika stort utrymme och makt 

(Tangenberg& Kemp, 2002). Resultatet visar att yrkesutövarnas fysiska styrka och kön var 

mer signifikant för deras arbete inom Kriminalvården för 25 år sedan än vad det är idag. 

Enligt Bourdieus (1984) teori om kapital skulle en maskulin musklig brottare på den tiden 

anses ha ett stort kroppsligt kapital inom branschen. Teorin om kroppsligt kapital kan därför 

användas för att förstå interna kulturer på arbetsplatser och se hur dessa processer förändras 

över tid (Bourdieu, 1984). Resultatet hävdar att det inte finns något mönster av kroppsnomer 

på arbetsplatsen idag, utan att alla kroppar är olika även om det senare visade sig att det finns 

en vithetsnorm. Synen på kroppsnormer kan vidare analyseras med hjälp av Bourdieus 

hexisbegrepp som åsyftar hur väl en person trivs i sin fysiska kropp. När intervjupersonerna 

resonerar runt sina kroppar framgår att de är bekväma i sina kroppar, samt sällan reflekterar 

runt kroppens betydelse för trygghet och utrymme. Detta tyder på ett stort kroppsligt kapital 

där personen sällan har en större kroppsmedvetenhet. 

 

Young (2000) understryker hur olika kroppar har olika kroppsmedvetenhet beroende på kön. 

Det gick att se interna skillnader i intervjuerna där de kvinnliga intervjupersonerna hade 

lättare att reflektera runt sina kroppar och kroppsliga uttryck jämfört med sin manliga kollega. 
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Young skriver att kvinnor i större utsträckning tvivlar på sina kroppsliga resurser och har 

större kroppsmedvetenhet jämfört med män, vilket begränsar upplevelsen av utrymme och 

trygghet i samhället.  

 

I resultatet framkommer att kontroversiella kroppsliga uttryck inte uppmuntras på 

arbetsplatsen. Även om det inte finns någon formell klädpolicy på frivården så råder 

konsensus om vad som anses vara lämplig klädsel. Liksom Rafaeli et al. (1997) slutsatser bör 

yrkesutövare förhålla sig till “hel och ren” konceptet samt undvika provocerande uttryck. Det 

finns fördelar med att tillåta fria uttryck i mötet med klienterna för att kunna luckra upp 

normen om hur en myndighetsperson ser ut, detta menar både Williams et al. (2014) och 

intervjupersonerna själva. Sammantaget kan uppmuntran av fria uttryck tänkas bredda både 

personalens och klienternas utrymme. 

 

I intervjuerna framgår att samtliga intervjupersoner har utvecklat strategier för att känna sig 

trygga i sitt arbete. En kan behöva utveckla andra strategier när den fysiska kroppen inte 

räcker till för att ge en känsla av trygghet. Därmed finns en koppling mellan kroppsliga 

förutsättningar och handlingsstrategier för att känna trygghet (Tangenberg& Kemp, 2002). 

Återkommande i intervjuerna är att den viktigaste faktorn för yrkesutövares utrymme, är hur 

en är som person. Det är tydligt att alla människor inte platsar för yrkesrollen som 

kriminalvårdare eller programledare. Arbetet kan verka tufft när mycket ansvar läggs på den 

enskilde yrkesutövande att själv hitta redskap att utvecklas för att passa in i 

kriminalvårdskulturen. Det pekar på ett individualistiskt synsätt där ansvaret för utrymmet 

och tryggheten läggs på individen. Fortsättningsvis kan en diskussion föras kring hur mycket 

ansvar som bör ligga på individen och vad som är arbetsplatsens ansvar.   

 

8. Avslutande reflektion 
För att slutligen återgå till uppsatsens syfte, att undersöka hur socialarbetare inom 

Kriminalvården förhåller sig till en arbetsplats där klientrelaterat våld kan förekomma. 

Utfallet av resultatet blev inte som förväntat då det motbevisade en stor del av den tidigare 

forskningen inom området, samt våra egna föreställningar. Detta faktum gjorde att 

skrivprocessen blev intressant eftersom nya perspektiv framkom under sökandet av andra 

förklaringar för att kunna analysera materialet.  

 

I arbetet med klienter som har en våldsbakgrund finns givetvis många faktorer som påverkar 

personalens upplevelse av utrymme och trygghet. Arbetsplatsmässiga faktorer liksom 

yrkespersoners erarenheter, kön, kroppsliga förutsättningar och personlighet är delar som 

visat sig ha betydelse i denna uppsats. Det finns ett samband mellan hur kroppsliga 

förutsättningar påverkar intervjupersonernas egenupplevda utrymme för kroppsliga uttryck, 

samt vilka handlingsstrategier som utvecklas för att känna trygghet. 

 

Att skriva om kroppar och kön är inte helt oproblematiskt då risken för essentialism är stor. 

Det har varit ett dilemma att skriva om begreppen kvinna och man, då detta riskerar att 
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reproducera befintliga normer runt manligt och kvinnligt. Detta är en vetskap som vi har 

försökt att vara uppmärksamma på i skrivprocessen och vår önskan är att det har förmedlats 

till läsaren. 

 

Bevisligen finns fler betydelsefulla intersektionella delar som inte behandlats i denna uppsats, 

till exempel utbildningsbakgrund, klass och hierarkier på arbetsplatsen. Eftersom utfallet av 

tre kvalitativa intervjuer inte är möjligt att generalisera så skulle fler intervjuer behöva göras 

för att skapa en trovärdigare bild. Fortsättningsvis finns mångafler vinklar att undersöka inom 

ämnet uppsatsen behandlar. Områden som enligt oss vore intressant att studera närmare är hur 

arbetsplatsers klädpolicy kan fungera som normskapare i socialt arbete och om klädpolicys 

påverkar maktskillnaden mellan yrkesutövare och klient.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra intervjupersoner för deras vänlighet, tålamod, samt all tid de 

gett oss från sitt viktiga arbete med ROS. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning 

Vill du berätta lite kort om arbetsplatsen och ROS-programmet? 

Hur kommer det sig att du började arbeta inom kriminalvården och ROS? 

Vill du beskriva klientelet du arbetar med? 

Hur upplever du att det är att arbeta med denna klientgrupp? 

Vad brukar klienterna själva ha för attityder/tankar runt ROS-programmet? 

 

Kroppen 

Har du någon gång funderat kring den fysiska kroppens betydelse för arbetet? 

Hur upplever du kroppsnormen inom Kriminalvården? 

Hur skulle du beskriva dina egna kroppsliga förutsättningar? (tex ålder, kön, längd, hudfärg, 

funktionalitet, kroppsbyggnad) 

Hur ser du på ditt kroppsliga utrymme i arbetet? 

Tror du att ditt utrymme skulle ha varit annorlunda om din kropp såg ut på ett annat sätt? 

Hur skulle du beskriva ditt kroppsliga uttryck? (hår, klädstil, tatuering, kosmetika) 

Finns det någon klädpolicy på arbetsplatsen och hur ser den i så fall ut? 

    -Vad fyller klädpolicyn för funktion? 

 

Utsatthet 

Vad är trygghet i arbetet för dig? 

Hur bedömer du risken för hot och våld på din arbetsplats? 

Har du någon gång känt dig otrygg i ditt arbete? 

Har du någon gång fått gå emellan klienter som varit i konflikt? 

Har du någon gång själv känt dig hotad av en klient? 

Har du blivit utsatt för sexism/sexuella trakasserier från klienter? 

Tror du att kvinnor och män har olika benägenhet att bli utsatta för våld? 

 

Utrymme 

Hur ser du på ditt utrymme och trygghet utanför arbetsplatsen? 

    -Händer det att du träffar på klienter utanför arbetet och hur känns i så fall det? 

Gör du anpassningar av ditt privatliv på grund av det arbete du har, t.ex. undviker vissa 

platser? 

Tycker du att arbetsplatsen är jämlik? 

Tror du att vem som helst skulle kunna arbeta på Kriminalvården? 

 

Handlingsstrategier 

Har du några handlingsstrategier för att känna dig trygg i arbetet? 

Vad anser du är en fungerande handlingsstrategi för att bemöta en klient som är i affekt? 

 

Avslutning 

Har din egen upplevelse av trygghet och utrymme förändrats under din tid på denna 

arbetsplats? 
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Finns det något mer du vill berätta om? 

 

Uppföljande telefonintervju 

Hur känns det nu, har du hunnit funderat något över intervjun? 

Vad tror du det finns för faktorer som kan påverka upplevelsen av utrymme på din 

arbetsplats? 

Vad innebär det att vara en förebild för klienter? Hur jobbar ni som förebilder? Hur ser du på 

din roll som förebild? Fyller arbetsplatsens klädpolicy vidare en funktion som 

förebildsklädsel? 

Finns det utrymme att få vara rädd/otrygg i arbetet? 
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Bilaga 2: Informerat samtycke 
 

Hej! Vi är två socionomstudenter som skriver kandidatuppsats vid Umeå Universitet. 

Intervjun som du medverkar i ingår i en undersökning runt personalens egen upplevelse av 

trygghet och utrymme i arbetet med ROS-programmet i frivården Umeå. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialarbetare inom Kriminalvården förhåller 

sig till en arbetsplats där klientrelaterat våld kan förekomma. För att besvara syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur ser socialarbetare på sitt utrymme och trygghet? 

2. Finns det något samband mellan socialarbetares kroppar och upplevelse av utrymme och 

trygghet? 

3. Går det att se ett samband mellan kroppsliga förutsättningar och eventuella 

handlingsstrategier för att känna trygghet? 

 

Intervjun kommer att spelas in via telefon, transkriberas och därefter raderas ljudfilen. Under 

studiens gång kommer all insamlad data behandlas konfidentiell, vilket innebär en garanti på 

att den enskildes identitet inte avslöjas. Intervjumaterialet kommer att förvaras oåtkomligt för 

obehöriga och endast användas till denna uppsats. Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja 

att avbryta din medverkan närsomhelst genom att kontakta oss.  

 

Du kommer att ha möjlighet att ta del av det färdigställda arbetet om du så önskar. Vi kan 

komma att kontakta dig vid eventuellt behov av komplettering.  

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Victoria Norlén    Nathalie Gordin 

Telefon: 0736131498   Telefon: 0762126661 

E-post:   victoria.norlen@hotmail.com  E-post:   nathalie_gordin@hotmail.com 

 

 

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till att delta i 

studien. 

 

 

Underteckning    Ort och Datum
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