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Utdrag ur ”Röster innanför murarna – Fängslade kvinnor delar med sig”: 

 

Om vi som sitter i fängelse har gjort brott och stora misstag så betyder det inte att vi är 
dåliga människor hela livet. Det är viktigt att vi får en chans, vi som sitter i fängelse. Att vi 

får jobb, boende och utbildning. Det är viktigt för att inte få återfall i missbruk och 
kriminalitet. Jag önskar att det skulle finnas mer hjälp när man ska slussas ut ur ett 

fängelse. Att man fick mer information och vägledning och stöd att hitta rätt väg efter ett 
fängelsestraff. Snälla hjälp kvinnorna som sitter i kvinnofängelse! Som det är nu är det 
mest hänsyn till män som sitter i fängelse. Kvinnor behöver annan behandling, stöd och 

hjälp än män. Vi är ju kvinnor.  
 

   (Nettelbladt, 2018, s.112) 

    
 

  



Förord 
I vår framtida yrkesroll som studie- och yrkesvägledare är det betydelsefullt att ha förståelse 
för alla individers olikheter. Att vara medveten om sina fördomar och att inte låta dem 
påverka mötet med människan anser vi är viktigt, och därför känner vi att denna 
forskningsprocess har varit väldigt lärorik och utvecklande. Vi hoppas också att det här 
examensarbetet kan bidra både med kunskap och med insikt om individers olika 
förutsättningar. 
Vi vill varmt tacka våra informanter, som alla har varit tillmötesgående och hjälpsamma. Utan 
ert intresse och entusiasm hade detta arbete inte varit möjligt. Ni har bidragit med värdefull 
insikt i verksamheten och vi är tacksamma för att ni så generöst har delat era synpunkter med 
oss. Vi vill också tacka vår handledare, Göran Widding, för ditt engagemang, din konstruktiva 
kritik och värdefulla kommentarer. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Skratt har blandats med allvar och 
en nära vänskap har utvecklats genom programtiden. 

 
 
  



Sammanfattning 
Syftet med vår studie har varit att beskriva och analysera kvinnliga klienters förutsättningar 
inom Kriminalvården, med fokus på utbildning och studie- och yrkesvägledning. De 
forskningsfrågor som vi har utgått ifrån är: Vad har anställda inom Kriminalvården och dess 
samverkanspartners för upplevelse av kvinnliga klienters utbildningsmöjligheter under 
verkställigheten? Vad har anställda inom Kriminalvården och dess samverkanspartners för 
upplevelse av studie- och yrkesvägledning och dess möjligheter för kvinnliga klienter? Och 
Hur arbetar Kriminalvården för att öka kvinnliga klienters anställningsbarhet efter 
verkställigheten? Vi har använt en kvalitativ metod och har genomfört åtta semistrukturerade 
intervjuer, främst med personal inom Kriminalvården. Resultatet visar att utbildning på anstalt 
är en viktig faktor. Dock kom vi fram till att kvinnornas möjligheter är mer begränsade än 
männens, framförallt när det gäller yrkesutbildningar. Detta påverkar anställningsbarheten 
negativt och bidrar till en ökad risk för återfall i brottslighet. Vi kunde också se att studie- och 
yrkesvägledning är en viktig del inom Kriminalvården och att den har utvecklats positivt de 
senaste åren. 
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1. Inledning 

I dagens föränderliga samhälle är det av stor vikt för individer att vara anställningsbara för att 
kunna förse sig med ett jobb på en komplex arbetsmarknad. En individs anställningsbarhet 
handlar både om formella kvalifikationer och den faktiska kompetensen, såsom kunskap, 
färdigheter, förmågor och egenskaper (Nilsson, 2009). Dock ger ett slutbetänkande om ett 
jämställt arbetsliv indikationer på att anställningsbarhet och kompetens riskerar att påverkas 
av normer och fördomar. Detta kan bidra till att vissa individer i arbetslivet uppfattas som 
annorlunda, vilket gör att de har ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden och kan få svårare 
att bli anställda trots att de kanske har den efterfrågade kompetensen (SOU, 2015). 
Att ha en kriminell bakgrund kan vara just en sådan faktor som spelar stor roll för en individs 
möjlighet att få ett jobb, och speciellt kvinnor är i ett underläge. Detta påpekade 
Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens generaldirektörer i en debattartikel i SvD, vilket 
blev startskottet till vårt forskningsområde: 
  

På arbetsmarknaden har kriminellt belastade en svag ställning. För Kriminalvårdens 
kvinnliga klienter är det ännu svårare att få ett jobb. Det finns få andra grupper i samhället 

som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt är ett arbete eller en 
yrkesutbildning ofta en förutsättning för att kunna bryta kriminaliteten   

 (Bermudez-Svankvist & Öberg, 2012).   

 
Dessutom är kriminella kvinnor betydligt färre till antalet än kriminella män. Exempelvis 
fanns det 4231 inskrivna personer på fängelser år 2016 varav endast 6 % var kvinnor 
(Kriminalvården, 2018a). Konsekvensen av de siffrorna är att verksamheten inom 
Kriminalvården bedrivs utifrån ett perspektiv där mannen är norm. Detta arbetar 
Kriminalvården aktivt med att förändra, eftersom män och kvinnor ska ha möjlighet till 
likvärdig verkställighetstid (Öberg, 2017). Även i ett JO-beslut från mars i år framgick det att 
kvinnor och män har olika möjligheter under sin verkställighet (se nedan 1.1.2.) inom 
Kriminalvården. Om än förståelse finns för att kvinnor är i minoritet, så är det inte acceptabelt 
att de missgynnas (Justitieombudsmannen, 2018). 

Visionen inom Kriminalvården är enligt Skolinspektionen (2012) att minska återfall i 
brottslighet, och en viktig åtgärd är att ge klienterna möjlighet till utbildning. Att individer 
utbildar och kompetensutvecklar sig är enligt Kriminalvården (2007b) även viktigt för 
samhällsutvecklingen, och därmed måste utbildning vara tillgänglig för alla människor, 
oavsett var personen är och i vilken livssituation. Generellt så har utbildning positiva effekter, 
inte bara för individen, utan också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Enligt 
Kriminalvården (2018c) kostade år 2017 en dygnsplats på häktet 3762 kronor och en 
anstaltsplats 3609 kronor/dygn, vilket visar att Kriminalvården är en kostsam instans. Genom 
att rusta klienterna med utbildning för att öka deras jobbmöjligheter finns det därmed 
potential att både minska kostnaderna för samhället och minska risken för att individen ska 
återfalla i brottslighet. 
Att utbildning är en viktig faktor tydliggörs i Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning av 
Kriminalvårdens klientutbildning. Där framkom också att tydliga mål med studier och 
möjlighet till professionell studie- och yrkesvägledning kan vara bidragande faktorer för goda 
studieresultat, samt som stöd för klienten att fortsätta studera. Vägledningen inom 
Kriminalvården sker på distans, men alla klienter fick enligt granskningen inte tillgång till 
studie- och yrkesvägledare inför studier. De ansåg att detta var en brist eftersom det är viktigt 
att studierna planeras efter klientens kunskapsnivå och behov för att nå de uppställda målen: 
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Vägledningssamtal är viktiga för studieplaneringen. I granskningen är det uppenbart att det 
inom klientutbildningen finns studerande som saknar en tydlig planering med sina studier. 
Exempelvis har en studerande som Skolinspektionen samtalat med under sin tid i anstalt 

tagit betyg i 19 olika kurser på gymnasial nivå utan att dessa ingått i någon plan. En 
bristande studie- och yrkesvägledning kan leda till att klienter inte väljer kurser utifrån sina 

behov och sin kunskapsnivå i relation till målet med studierna, utan exempelvis istället 
väljer att studera kurser som finns tillgängliga lokalt  

(Skolinspektionen, 2012, s.24).  

 
Detta tydliggör att det är viktigt att ta tillvara på studie- och yrkesvägledarnas kompetens i en 
högre grad, vilket skulle kunna ha en positiv effekt på studietiden och klienten. Med hjälp av 
mer studie- och yrkesvägledning kan därmed individernas utgångsläge på arbetsmarknaden 
förbättras, något som enligt ovan har vetenskapligt stöd. Mer forskning behövs dock för att 
belysa ämnet, både ur ett samhälls- och ett individperspektiv. Denna rapport vill därför bidra 
med en beskrivning och en analys av hur kvinnor inom Kriminalvården kan få hjälp att bryta 
kriminella mönster. Med större möjligheter till studie- och yrkesvägledning och utbildning 
kan kvinnorna bli bättre rustade och förhoppningsvis gå en ljusare framtid till mötes. 
 

1.1. Begreppsförklaringar 
Här presenteras de begrepp som kommer att användas i rapporten som inte förklaras i ett eget 
kapitel. 

1.1.1. Intagna/klienter 
Eftersom litteratur och forskning benämner individerna olika, en del med begreppet intagna, 
och andra med begreppet klienter, så kommer även vi att variera mellan dessa uttryck. Intagna 
avser vi använda som en mer generell definition av samtliga fängslade personer, medan 
klienter främst kommer att användas i väglednings- och utbildningssituationer.  

1.1.2. Verkställighet 
Begreppet verkställighet är väldigt generellt och betydelsen beror på sammanhanget. I denna 
rapport avser vi betydelsen när ett straff verkställs, dvs. den tid som den intagna avtjänar sitt 
straff. Begreppet användes av våra informanter samt i litteraturen. 

1.1.3. Fängelse/Anstalt 
Orden fängelse och anstalt kan numera ses som synonymer och syftar till platsen där ett 
fängelsestraff verkställs. Genom rapporten kommer vi främst att använda begreppet anstalt, då 
vi känner att begreppet fängelse kan ha en negativ betoning. 
 

1.2. Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att ge en kontextförklaring genom att först kortfattat beskriva 
omfattningen och strukturen av anstalter i Sverige, för att sedan berätta om den planering som 
sker när en individ hamnar på anstalt. Därefter förklaras hur klientutbildningen samt studie- 
och yrkesvägledningen är uppbyggda inom Kriminalvården. 
 

1.2.1. Anstalt 
I Sverige finns det enligt Kriminalvården (2018d) 45 fängelser, varav sex av dem är avsedda 
för kvinnor: Sagsjön, Hinseberg, Ljustadalen, Ystad, Färingsö och Ringsjön. Alla anstalter har 
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en viss säkerhetsklassificering, och den skalan går från ett till tre där tre är den lägsta formen 
av säkerhetsklass och ett gäller anstalter med högsta möjliga säkerhet. Det görs en individuell 
bedömning gällande vilken anstalt som är aktuell för individen, eftersom att ingen ska behöva 
ha mer övervakning än nödvändigt. De kvinnoanstalter som finns i Sverige är i säkerhetsklass 
två och/eller tre (Kriminalvården, 2018e). På samtliga anstalter arbetar Kriminalvården enligt 
sin vision "Bättre ut” som bygger på deras värdegrund, där det främsta syftet är att under 
verkställighetstiden rusta klienterna så bra som möjligt för att minska risken för återfall efter 
frigivning. Under sin verkställighetstid har de intagna möjlighet till olika sysselsättningar. 
Vilken sysselsättning som blir aktuell styrs av individens behov, och det upprättas alltid en 
verkställighetsplan där det tydliggörs (Kriminalvården, 2007a).  
 

1.2.2. Verkställighetsplanering 
När en dömd individ kommer till anstalten görs en verkställighetsplanering tillsammans med 
Kriminalvårdens personal. En verkställighetsplan är en individuell planering som gäller under 
strafftiden, och den utgår från de specifika behov som individen har och följs upp allt 
eftersom. Där beskrivs dels hur individens bakgrund ser ut gällande exempelvis social 
situation, boende, missbruk och utbildning, samt görs en bedömning utifrån risker och behov. 
Den ligger sedan till grund för planering av vilka insatser som individen behöver för att 
minska risken för återfall i brott efter verkställighetstiden. Denna bedömning är en del av 
avgörandet gällande vilken form av sysselsättning som individen tilldelas. Sysselsättning kan 
vara exempelvis studier, behandlingsprogram eller arbete (Kriminalvården, 2018g). Det är 
dock viktigt att se till helheten och Skolinspektionen (2012) belyser att de sammanvägda 
behoven hos individen ska vara i fokus. Det kan bidra till att en klient med studiebehov inte 
får studier som sysselsättning ifall hen har andra behov som anses vara viktigare att arbeta 
med, som exempelvis att medverka i någon form av behandlingsprogram. Det kan även 
variera mellan anstalterna hur behovet av studier bedöms. 

Alla klienter som har studier som sysselsättning upprättar en individuell studieplan, som då 
ingår som en del av klientens verkställighetsplan. Där är det viktigt att se över vad individen 
har för behov, förutsättningar och mål gällande utbildning. Planeringen ligger också till grund 
för tilldelningen av studietid för individen (Kriminalvården, 2007b).  
 

1.2.3. Klientutbildning 
Kriminalvården har bedrivit vuxenutbildning i egen regi på landets anstalter och häkten sedan 
år 2008 och där anses utbildning att vara en viktig faktor både för individens egen utveckling, 
samt ur ett samhällsperspektiv (Skolinspektionen, 2012). Det är enligt Kriminalvården 
(2007b) förordningen om utbildning vid kriminalvård i anstalt som reglerar 
vuxenutbildningen. På samtliga av landets anstalter finns möjlighet för klienterna att studera 
på grund- och gymnasienivå samt svenska för invandrare (SFI). I viss mån kan det också vara 
möjligt med högskolestudier. Kriminalvården erbjuder dessutom yrkesutbildningar, dels i 
egen regi, men även Arbetsförmedlingen finansierar arbetsmarknadsutbildningar mot 
bristyrken. Utbudet av yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar varierar mellan de olika 
anstalterna (Kriminalvården, 2018). Enligt Kriminalvårdens årsredovisning (2018h) bedrev 
Arbetsförmedlingen 31 arbetsmarknadsutbildningar på 27 anstalter under år 2017. Där 
framgick det också att 13 % av sysselsättningstiden i anstalt består av vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå. 

Då Kriminalvårdens klientutbildning styrs av nationella styrdokument så ska den enligt 
Kriminalvården (2007b) vara lik den vuxenutbildning som finns ute i samhället. Fokus ligger 



Pia Björlingh & Lina Undsjö Viklund 

4 

på att bedriva utbildning som ökar klienternas formella kompetens. Utbildningen bedrivs på 
de lärcentrum som är upprättade på anstalterna och dessa är utformade för att ha en trivsam 
och inspirerande studiemiljö. Det ska även finnas tillgång till datorer där de kan få tillgång till 
Kriminalvårdens utbildningsplattform; Nätcentrum. Diverse litteratur och övrigt material för 
utbildning ska också finnas tillgängligt. På lärcentrum finns det anställda lärare. De har i 
första hand ansvar för den utbildning som sker på grundläggande och gymnasial nivå, 
inklusive SFI, eftersom dessa studier är prioriterade. Klienter som studerar på högskolenivå 
får inte nyttja lärarresurser om det sker på bekostnad av de som studerar på grundläggande 
nivå. Lärarna har därmed inte lektioner och föreläsningar som främsta uppgift, utan det 
primära är att ge klienterna individuell handledning och stöd i de ämnen de undervisar i. Även 
om klienterna studerar i en gemensam lokal så studerar de utifrån sin individuella studieplan. 
För att möjliggöra för klienterna att studera den utbildning som de har behov av så finns det 
också möjlighet att studera på distans. De får då tillgång till fler ämnen och har kontakt med 
lärare genom Nätcentrum, telefon och/eller brev. Denna utbildningsform ger både större 
utbildningsmöjligheter för klienterna och bidrar till att studierna inte blir negativt drabbade 
vid en eventuell förflyttning (Kriminalvården, 2007b). 
Till Kriminalvårdens klientutbildningar finns det enligt Kriminalvården (2007b) ett begränsat 
antal studieplatser på varje anstalt. Vid många sökande görs ett urval där klienter med lägst 
studiebakgrund prioriteras. Klienter som inte har grundskoleutbildning har högst prioritet och 
därefter är det i enlighet med kommunal vuxenutbildning:  

företräde åt den som har kort tidigare utbildning och som - önskar fullfölja studier som den 
sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan. – behöver utbildningen för 

pågående yrkesverksamhet, eller - behöver utbildningen för planerat eller kommande 
yrkesval (Kriminalvården, 2007b, s.11). 

 

Det finns olika antal studieplatser på anstalterna som är spridda över landet. Det beror på att 
de har olika förutsättningar och omständigheter som det måste tas hänsyn till, såsom 
säkerhetsrutiner och hur lokalerna ser ut. Varje år ska klientutbildningen utvärderas och 
därefter ska resultatet följas upp av rektor och lärare (Skolinspektionen, 2012).  
Klientutbildningen är nationellt sammanhållen men är indelad i sex rektorsområden, vilka är 
indelade efter kriminalvårdsregionerna; Nord, Syd, Väst, Öst, Mitt och Stockholm. På 
huvudkontoret finns det en klientutbildningsansvarig som samordnar och utvecklar 
utbildningen, och det finns också centrala resurser såsom tillgång till studie- och 
yrkesvägledare (Skolinspektionen, 2012).    
 

1.2.4. Studie- och yrkesvägledning inom Kriminalvården 
Inom Kriminalvården arbetar fyra studie- och yrkesvägledare med distansvägledning mot 
samtliga anstalter i Sverige. Tre stycken är placerade på huvudkontoret i Norrköping, och en i 
Halmstad, varav en främst har fokus på unga i anstalt. De har en central bokningskalender där 
personalen kan boka in samtal, och därefter planerar de in vem som pratar med vem. 
Sammantaget har de cirka sju – åtta samtal var per dag med klienter (SYV 1, personlig 
kommunikation, 6 april, 2018). Kontakten med klienterna sker enligt Skolinspektionen (2012) 
främst via telefon, men det finns även möjlighet via datorer på Lärcentrum. Det finns då 
särskilda studierum i det så kallade Nätcentrum där studenterna kan ta kontakt med studie- 
och yrkesvägledare. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva och analysera praktiken kring kvinnliga klienters 
utbildningsmöjligheter och förutsättningar inom Kriminalvården med fokus på studie och 
yrkesvägledning. 
 

1. Vad har anställda inom Kriminalvården och dess samverkanspartners för upplevelse 
av kvinnliga klienters utbildningsmöjligheter under verkställigheten?  

2. Vad har anställda inom Kriminalvården och dess samverkanspartners för upplevelse 
av studie- och yrkesvägledning och dess möjligheter för kvinnliga klienter? 

3. Hur arbetar Kriminalvården för att öka kvinnliga klienters anställningsbarhet efter 
verkställigheten?  
 

1.4. Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete genom att forska specifikt om kvinnors situation på anstalt 
och har valt att begränsa oss till insatsen utbildning. Detta genom att se hur 
utbildningsmöjligheterna och kontakten med studie- och yrkesvägledningen ser ut. Vi har 
därför inte gått in närmare på andra insatser, såsom program eller aktiviteter som finns på 
anstalterna och går inte heller närmare in på annan problematik som psykisk ohälsa, missbruk 
och psykosociala delar. Vi har också av praktiska skäl begränsat vår studie till en av de 
kvinnoanstalter som finns i Sverige. Slutligen valde vi att endast forska om insatserna som 
görs på anstalten, vi har därför inte forskat i hur frivården eller själva frigivningens funktioner 
fungerar. 
 

1.5. Disposition 
I kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkter som empirin kommer att analyseras 
utifrån. Dessa är Hodkinson & Sparkes karriärteori Careership, genusteori genom Connell, 
och till sist Goffmans teori om Stigma. Därefter, i kapitel tre, presenteras tidigare forskning 
inom de områden som syftar till att studeras. Främst kommer en beskrivning av kvinnor, 
kriminalitet och dess verkställighet. Sedan behandlas utbildning, studie- och yrkesvägledning 
och anställningsbarhet under varsitt avsnitt. Kapitel fyra ger en presentation av den valda 
forskningsmetoden, urvalets tillvägagångssätt och intervjupersonerna. Det redovisas även hur 
genomförande och bearbetning av det empiriska materialet gått till, samt hur de etiska 
riktlinjerna följts. Därefter redogörs för studiens tillförlitlighet och trovärdighet. I kapitel fem 
redovisas resultatet av empirin. Där utgör forskningsfrågorna rubriker och besvaras var för 
sig. Efter varje forskningsfrågas resultat följer en delanalys där resultatet kopplas till teorin 
och tidigare forskning. Slutligen presenteras en sammanfattande analys med de centrala 
delarna i fokus. Kapitel sex innehåller diskussion kring resultatet som uppkommit i studien, 
rapportens brister och förtjänster samt våra tankar om vidare forskning. 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer de teorier som rapporten utgår ifrån att bearbetas och förklaras. Först 
beskrivs Hodkinson och Sparkes karriärteori Careership, sedan genusteori och slutligen 
Goffmans sociologiska teori om stigma. 
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2.1. Careership-teorin 
Careership är en karriärteori av Hodkinson och Sparkes (1997) med ursprung i sociologisk 
teori, som menar att karriärval främst baseras utifrån tre integrerade faktorer; pragmatiskt-
rationella beslut, interaktion med andra samt brytpunkter och rutiner. Hodkinson och Sparkes 
utgår från den franska sociologen Pierre Bourdieus teori och använder samma begrepp; 
exempelvis fält, som skulle kunna liknas med en marknad, och kapital, vilket är uppdelat i 
socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt kapital. Kapitalet genererar i sin tur olika 
mycket makt beroende på vad som är eftersträvansvärt på det aktuella fältet.  

Interagerande på fältet är en av faktorerna som påverkar individers karriärbeslut. Besluten 
som fattas är pragmatiskt-rationella, och med det anser teorin att beslutsfattande är 
kontextrelaterat och påverkas av individens bakgrund, kultur och erfarenheter. Ett viktigt 
begrepp i teorin och i individens beslutsfattande är habitus. Detta uttryck belyser att inre 
faktorer, som individens subjektiva preferenser och uppfattningar, blandas och påverkas av 
yttre faktorer, som socialt nätverk och kulturella traditioner. När en individ fattar ett 
pragmatiskt-rationellt beslut så sker det inom en individs handlingshorisont, vilken påverkas 
av individens kön, klass, etnicitet samt vad individen uppfattar som möjligt på utbildnings- 
och arbetsmarknaden (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Brytpunkter och rutiner är en viktig del i individens karriärval, och med det menar Hodkinson 
och Sparkes (1997) att alla går igenom brytpunkter i livet då individen måste omvärdera och 
fatta nya beslut. Livet är som ett ojämnt mönster av dessa brytpunkter varvat med 
rutinmässiga erfarenheter. I dessa brytpunkter fattar individer pragmatiskt-rationella beslut 
genom förhandlingar på fältet, och det bidrar i sin tur till att individens habitus förändras. Det 
finns tre olika former av brytpunkter: strukturella, påtvingade och frivilliga. Strukturella 
brytpunkter är förutsägbara och de bestäms av yttre faktorer, exempelvis när grundskolan 
slutar eller när en individ får ålderspension. Frivilliga är initierade av individen själv, och 
påtvingade sker genom yttre omständigheter (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
 

2.2. Genusteori 
Att kvinnor ofta ses av omvärlden och porträtteras av media som omvårdande, 
självuppoffrande och duktiga är en kulturell definition. Denna definition kan kopplas ihop 
med några av våra vanligaste kvinnoyrken; Serviceyrken, kontorsarbete, städning, 
matservering och vårdande yrken. Kvinnor tjänar generellt mindre pengar än män, de arbetar 
ofta mer deltid och är arbetslösa mer än män. De är dessutom ofta ekonomiskt beroende av 
män, framför allt kvinnor med barn. Dessa ovanstående fakta är inte slumpmässiga, utan 
ligger till grund för den moderna genusteorin. Connell och Pearse (2015) menar att det bildas 
ett mönster av dessa fakta, som inom organisationer och institutioner bildar 
genusarrangemang. När dessa arrangemang sker inom en organisatorisk och samhällelig 
struktur, gällande fördelningen av könsroller, så innebär det hela samhällets genusordning: 

Varje gång vi talar om ”en kvinna” eller ”en man”, hänvisar vi till ett jättelikt system av 
uppfattningar, förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under 

hela vår kulturella historia (Connell & Pearse 2015, 123). 

Enligt Connell och Pearse (2015) kan genus, beroende på var och när det sker, ha olika 
betydelse. Det finns en social struktur i vårt samhälle när det gäller genus. Exempelvis är ”den 
könsbaserade arbetsfördelningen” en aktuell utforskad genusstruktur, alltså att ett specifikt 
kön är överrepresenterat för vissa arbetsuppgifter. Dessa sociala strukturer är historiskt 
grundade och skapas över tid genom människors beteende och handlingssätt. 
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2.3. Goffmans teori om stigma 
Stigma är ett begrepp som innebär att en person stämplas som ”utstött” av samhället. Det 
finns tre olika former av stigma enligt Goffman (2014), det första är fysiska avvikelser, 
exempelvis kroppsliga missbildningar. Den andra formen är tribala stigman, t.ex. en persons 
religion och den tredje formen är den mer psykiska eller ”själsliga” formen av stigma, som 
innebär att en person kan anses ha dålig karaktär. Ett exempel är brottslighet och påföljande 
fängelsestraff, som av omgivningen ses som ett bevis för personens sämre egenskaper och att 
hen inte följer normen i samhället. I alla samhällen finns det oskrivna lagar och regler, och det 
är den sociala miljön och de gällande sociala spelreglerna som möjliggör för oss att 
kategorisera människor. När en person bryter mot dessa stämplas hen som annorlunda och 
utstött; hen blir stigmatiserad. Goffman (2014) menar att det finns en stor risk för att 
människor använder sig av felaktiga kategoriseringar av stigmatiserade personer i sociala 
situationer, stigma handlar på så vis även om relationer mer än specifika egenskaper. Personer 
som får en stigmatiserad identitet senare i livet, kan undan för undan känna sig mer naturliga 
tillsammans med nya bekantskaper. Detta beror på att de har lärt känna personen efter att 
stigmatiseringen har skett, och tenderar därför att se stigmat mer som en händelse som 
personen råkade ut för. Äldre bekantskaper har istället fortfarande kvar en uppfattning om hur 
personen var tidigare och har svårare att släppa den föreställningen (Goffman, 2014). 

3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som berör det aktuella forskningsområdet. För 
att få en bättre översikt och underlätta läsningen så är forskningen indelad i underrubriker 
efter de teman som valts. Först behandlas kvinnors kriminalitet, Kriminalvårdens 
jämställdhetsarbete och samhällets syn på kvinnor. Vidare tas behovet av utbildning upp, 
begreppet studie- och yrkesvägledning och slutligen anställningsbarhet. 
 

3.1. Kvinnor och kriminalitet 
År 2016 var det ca 8 % kvinnor och 92 % män som var intagna på anstalt i Sverige, siffror 
som under det senaste decenniet har varit relativt konstanta (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 
2018). Att fler män än kvinnor döms för brott är ingen nyhet. Historiskt sett har detta försökt 
förklaras med olika teorier. Exempelvis trodde amerikanska forskare på 70-talet att kvinnors 
brottslighet skulle öka i samband med den ökade jämställdheten i västvärlden. Detta har dock 
inte hänt då män fortfarande är i stor majoritet när det gäller brottslighet. Däremot har 
kvinnors brottslighet ökat något, vilket kan ha samband med att kvinnors beteende har ändrats 
över tid och att samhällets attityd mot kvinnors brottslighet också har förändrats. Trots att 
kvinnor begår färre brott än män så är det ingen större skillnad mellan könen gällande vilken 
typ av brott som begås. Män döms i något högre grad för våldsbrott medan kvinnor döms för 
fler narkotikabrott och tillgreppsbrott, exempelvis stöld och rån (Ekbom, Björkgren, Nygren 
& Resberg, 2016).  

Ekbom et al (2016) skrev att Kriminalvården aktivt arbetar med att kunna erbjuda en likvärdig 
kriminalvård för män och kvinnor. Sedan år 2011 är t.ex. lagstiftningen könsneutralt skriven 
och de jämställdhetspolitiska målen har varit utgångspunkten för att ta fram en handlingsplan 
för olika problemområden, samt att de arbetar för ett mer normkritiskt tänkande. Men i en 
värld där normen utgått från män är arbetet långt ifrån klart. I ett aktuellt beslut av 
Justitieombudsmannen (2018) konstaterades det att kvinnliga intagna inom Kriminalvården 
inte erbjuds en likvärdig verkställighet mot för män. Den nu gällande regleringen och 
anstalternas begränsningar i den fysiska miljön samt deras verkställighetsinnehåll missgynnar 
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de kvinnliga klienterna på flera sätt. I Kriminalvårdens remissvar skrev de att det låga antalet 
kvinnor, ca 5 % av de intagna totalt, medför att kvinnoanstalterna är mindre och att detta 
innebär begränsningar i verkställighetsinnehållet. Justitieombudsmannen (JO) menade att hon 
förstår att detta medför en utmaning, men att det inte är acceptabelt när det innebär att 
kvalitén på kvinnors verkställighetstid blir sämre än männens. JO kom också fram till att det 
behövs fler möjligheter till differentiering av Kriminalvårdens kvinnliga klienter, och 
anmodar Kriminalvården att utveckla anpassade behandlingsinsatser och anstaltsplatser 
utifrån de särskilda behov som kvinnliga klienter kan ha. Avslutningsvis menade JO att 
Kriminalvårdens verksamhet behöver förändras för att en likvärdig kriminalvård ska kunna 
erbjudas, och för att myndigheten ska kunna tillgodose de individuella behoven hos kvinnor 
och göra deras anpassning i samhället lättare (Justitieombudsmannen, 2018). 

Trots att jämställdheten har förbättrats så bidrar den generella kvinnosynen i samhället till hur 
vi ser på kvinnor som begår brott. Detta gäller både i omgivningen men också inom 
rättsväsendet. Det finns en begränsad syn på kvinnliga brottslingar, som är formad av de 
traditionella könsrollerna. Kvinnlighet och brottsligt beteende blir därför motsägelsefullt 
(Kordon & Wetterqvist, 2006). Detta gäller likaså hur samhället ser på kvinnor efter verkställt 
straff då de ofta har svårare att ses som anställningsbara. Den traditionella synen på kvinnor 
förstärks av medierna och en kvinna som har utfört ett brott bryter inte bara mot lagen i sig, 
utan också mot normen om vad det innebär att vara kvinna: ”De livstidsdömda kvinnorna 
drabbas av samma öde som andra kvinnor i medierna, de må vara chefer, politiker, artister, 
läkare eller poliser: de är mamma, maka och utseende i första hand” (Lund, s.11, 2003). 
 

3.2. Utbildning ger fler möjligheter 
Justitieutskottet (2008) har i en rapport belyst vikten av mer forskning om kvinnors 
erfarenheter av livet på anstalt för att kunna planera upp arbetet med att minska risker för 
återfall, och nämner också att en utveckling av utbildningsmöjligheter bör ses över. Detta 
eftersom att kvinnors deltagande i arbetsmarknadsutbildningar ökar deras förutsättningar vid 
frigång. Likaså Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2009) menade att utbudet av 
klientutbildningar för kvinnor är begränsat och de har främst tillgång till utbildning inom 
kvinnodominerande yrken, t.ex. trädgårdsarbete och kök/restaurang, vilket många av de 
intagna inte upplever som motiverande. De önskar ett större utbud. Att ge klienter möjlighet 
till utbildning ser Kriminalvården (2018f) som ett sätt att öka deras möjligheter till att få 
arbete efter verkställigheten. Detta är särskilt viktigt då kvinnor på anstalt, i jämförelse med 
kvinnor generellt, har ett svagare samband till arbetsmarknaden och en lägre utbildningsnivå 
(Kriminalvården, 2014). Överlag så har många klienter på landets anstalter en bristfällig 
utbildningsbakgrund enligt Skolinspektionen (2012), vilket är en riskfaktor för återfall efter 
verkställigheten. Likaså internationell forskning har visat att risken för återfall minskas av 
utbildning. I USA har det på 267 studier om fängelser gjorts en forskningssammanställning 
som visar en minskad risk för återfall för de klienter som medverkat i utbildning. Klienterna 
fick också en ökad förmåga att läsa och räkna samt en bättre chans till anställning efter 
verkställigheten (Kindgren & Littmann, 2015). 

På arbetsmarknaden krävs idag nästan alltid en gymnasieutbildning, till och med på de 
arbeten som tidigare haft låga krav på utbildning. Arbetsförmedlingen (2016) tror att bland de 
som inte har en gymnasieutbildning kommer arbetslösheten fortsätta att vara hög, trots att det 
annars kommer bli en bra tillväxt på jobb under kommande år. Detta beror på att de 
arbetstillfällen som ökar kräver en gymnasieutbildning alternativt eftergymnasial utbildning. 
På grund av detta kommer de personer som saknar en gymnasieexamen få det ännu svårare på 
arbetsmarknaden i framtiden (Arbetsförmedlingen, 2016). Likaså en rapport från Sveriges 
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Kommuner och Landsting (2015) stärker uppfattningen om att utbildning kan ge nya och fler 
möjligheter till arbete, och även bättre utsikter för en stadig och bra löneutveckling. 
Gymnasieexamen ses alltså idag praktiskt sett som ett grundkrav för anställning. Genom att 
ha en fullgjord utbildning så ökar chanserna för att både komma in på arbetsmarknaden och 
att kunna vara kvar, då riskerna för arbetslöshet ökar för de som inte har fullföljt sin 
gymnasieutbildning. 
 

3.3. Studie- och yrkesvägledning 
Studie och yrkesvägledningens ambition är att hjälpa individer att oavsett ålder och tidpunkt i 
deras liv planera för och göra väl underbyggda val, samt att reflektera över sina intressen, 
ambitioner och förmågor (OECD, 2004). Även Lovén (2015b) belyste vikten av att 
vägledaren har förmåga att kunna motivera och stödja individer i valprocessen. I Sverige är 
vägledningen mest utbredd inom utbildningssystemet och där är målsättningen att vidga 
perspektiv och undvika att individer begränsas av faktorer som kön eller social bakgrund. 
Men studie- och yrkesvägledning bedrivs också inom andra sektorer, såsom inom 
Arbetsförmedlingen (Lovén, 2015b). Även inom Kriminalvården ska alla klienter ha 
möjlighet att få distansvägledning av studie- och yrkesvägledare (Skolinspektionen, 2012). 
Vikten av att studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig för alla individer tydliggörs i 
Skollagen där det framgår att "Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen 
ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av 
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning" (SFS 2010:800, kap 2, 29§). 
Inom studie- och yrkesvägledning görs det enligt Nilsson (2010) åtskillnad på vägledning i 
snäv och vid bemärkelse. Den vida vägledningen syftar till all verksamhet som tenderar att 
hjälpa individer inför framtida val. Den snäva vägledningen definieras av den personliga 
vägledningen som sker enskilt, eller i grupp, med en professionell vägledare som hjälper 
individer att hantera olika valsituationer gällande utbildning och arbete. De personliga 
samtalen är studie- och yrkesvägledarens allra främsta verktyg, om än andra inslag också är 
av stor vikt, såsom att hålla lektioner samt att ge information och råd både muntligt och 
skriftligt (OECD, 2004). Även att ge vägledning och information via telefon och internet är en 
faktor som nämns, vilket Lovén (2015b) ansåg att studie- och yrkesvägledare behöver utöka 
sin kunskap om. Detta för att kunna anpassa vägledningen efter individens behov och 
möjligheter. 

Alla individers behov varierar, och när det handlar om verksamhet och vägledning som riktar 
sig mot vuxna är det enligt Lovén (2015b) viktigt att ta hänsyn till individens livssituation och 
faktorer som familjesituation, ekonomi och tidsaspekter. Denna insikt resulterade också 
Honkanens (2010) studie i, på kvinnor som söker en ny start i livet; att det är viktigt att ha ett 
holistiskt synsätt där fokus ligger på deras egen vilja, erfarenheter, möjligheter och sociala liv. 
Att se till helheten är av stor vikt eftersom studien också visade att kvinnor värderar 
familjerelaterade aspekter högre än karriären. Som vägledare är det därför viktigt att ha god 
kunskap om metoder och modeller, vilka främst har fokus på utbildnings- och yrkesval och 
framtid, med utgångspunkt i att individen befinner sig i en brytpunkt i livet (Lovén, 2015a). 

 

3.4. Anställningsbarhet och kriminell bakgrund 
Kriminalvården fick år 2012 ett regeringsuppdrag att i samarbete med Arbetsförmedlingen 
arbeta för att öka kvinnors möjligheter att få och behålla en anställning efter 
verkställighetstiden. Uppdraget riktade sig specifikt till dömda kvinnor då de generellt har en 
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mer problematisk livssituation, och syftet var att bidra till bättre förutsättningar på 
arbetsmarknaden. Detta anses också vara en av de viktigaste aspekterna för att minska risken 
för att kvinnorna återfaller i brott efter frigivning (Regeringsbeslut 1:6). 

Förmågan att få och behålla en anställning är enligt Nilsson (2009) ett vanligt sätt att definiera 
begreppet anställningsbarhet på, om än en generell definition inte är möjlig eftersom 
begreppet förändras beroende på tid och sammanhang. Tidigare låg ansvaret för att ge 
människor möjlighet till sysselsättning mer på samhället och arbetsgivarna, medan ansvaret 
numera ligger främst på individen själv att hålla sig anställningsbar genom att exempelvis 
investera i utbildning (Berglund, 2009). Utbildning är en viktig faktor på arbetsmarknaden 
eftersom det dels kan användas för att sortera bland arbetssökande, men även för att det i 
många fall är en förutsättning för att kunna utöva vissa yrken (Nilsson, 2009).  

Kriminalitet har enligt Ahmed och Lång (2017) en negativ inverkan på individens 
anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Detta visade en fältstudie där det sändes 
ansökningar till 1039 platsannonser som låg ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Till 
samtliga jobb sändes två ansökningar, en från en individ utan brottsligt förflutet och en från 
en med en brottsdom. Resultatet blev att individerna, trots i övrigt likvärdiga kvaliteter och 
kompetenser, fick olika respons på sina ansökningar. Sammanlagt fick sökanden utan 
kriminellt förflutet positiv respons från 28 % av arbetsplatserna, medan individen med 
kriminell bakgrund endast fick positiv respons av 16 %. Tydligast var skillnaden inom 
kvinnodominerande yrken och yrken där högre kvalifikationer krävdes. Resultatet av studien 
visade alltså att individer med ett brottsligt förflutet är diskriminerade på den svenska 
arbetsmarknaden, om än det skiljer sig mellan olika yrkesområden. Dock visade resultaten 
ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor (Ahmed & Lång, 2017). Däremot framkom det 
i en teoretisk studie av Jones Young och Powell (2015), som undersökte vilka faktorer som 
påverkar kriminella när de söker jobb i USA, att individens kön påverkar. Många arbetsgivare 
har en syn på kvinnor som mer varma, hjälpsamma och omtänksamma, och det faktum att 
flertalet är fruar och mödrar ökar deras stöd och sympati från samhället vid frigivning. Dock 
anses män som söker jobb generellt vara mer kompetenta än kvinnor, förutom gällande 
affärskvinnor (Jones Young & Powell, 2015). 

I Australien har liknande resultat visats i en studie på den upplevda anställningsbarheten hos 
individer med en kriminell bakgrund. Graffam, Shinkfield och Hardcastles (2008) studie 
inkluderade 1181 svaranden på en enkät, där både arbetsgivare, anställda inom 
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, samt personer med ett kriminellt förflutet har 
medverkat. I studien framkom det att kriminalitet påverkar anställningsbarheten negativt och 
det ansågs som mindre troligt att individer med en kriminell bakgrund kan visa de färdigheter 
och egenskaper som var önskvärda på en arbetsplats. Det tydliggjordes också att 
arbetsförberedande träning och utbildning inför frigång gav större möjlighet till anställning. 
Att kunna få och behålla ett arbete, att vara anställningsbar, är en av de viktigaste faktorerna 
för att kunna integreras i samhället och för att minska risken att återfalla i brottslighet 
(Graffam et al., 2008).  

4. Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet av arbetet med rapporten. Först behandlas valet 
av metod och hur urvalet har gjorts. Efter det presenteras intervjupersonerna, genomförandet 
och bearbetningen av materialet, de etiska aspekterna samt arbetets validitet och reliabilitet. 
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4.1. Val av metod 
Vi har använt en kvalitativ insamlingsmetod för denna studie och har genomfört intervjuer 
med individer som arbetar med kvinnliga intagna på anstalt. Denna metod gav en mer 
djupgående information och förståelse för känslor och upplevelser utifrån intervjupersonernas 
perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tänkte först använda oss av en metodkombination 
mellan både kvalitativ och kvantitativ metod då detta bättre skulle kunna öka validiteten av 
vår undersökning och ge arbetet en mer omfattande beskrivning (Denscombe, 2016). Men 
efter kontakt med ansvariga inom Kriminalvården förstod vi att det inte var genomförbart att 
skicka enkäter till de intagna på grund av sekretessregler inom myndigheten. Vi övervägde då 
att skicka enkäter till de anställda inom Kriminalvården, men insåg att vi då riskerade att få 
låg svarsfrekvens och att tidsåtgången riskerade att bli för stor. Genom en kvantitativ metod 
skulle vi heller inte kunna ställa öppna frågor i samma utsträckning eller ställa följdfrågor. 
Vi ansåg därför att en kvalitativ insamlingsmetod med semistrukturerade intervjuer var det 
som var mest lämpligt för vårt syfte. Detta innebar att vi förberedde färdiga ämnen och frågor 
inför varje intervju, men att vi också var öppna för att vara flexibla och låta informanterna1 få 
möjlighet att berätta fritt utifrån sitt perspektiv. Denna metods fokus är att informanten får 
möjlighet att ge sina synpunkter och att utveckla dem (Denscombe, 2016).  

Vi har använt oss av en hermeneutisk meningstolkning i vår rapport eftersom syftet är att få 
kunskap om informanternas egna upplevelser. Hermeneutiken har enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) fokus på samtal och text i kombination med forskarens förförståelse för att 
komma fram till en gemensam och tillämplig förståelse av texten. Vi ansåg att hermeneutik är 
tillämpbart i vårt arbete då metoden handlar om att förstå, tolka och förmedla.  
Tolkningsprocessen sker då genom en hermeneutisk cirkel eller spiral, där en pendling mellan 
delarna och helheten i en text sker. "Utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten 
som helhet tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur 
till helheten och så vidare" (Kvale & Brinkmann, 2014, s.252). Denna spiralliknande process 
ger därför möjlighet att få en djupare förståelse av textens mening. 
 

4.2. Urval och urvalsgrupp 
Vårt urval av intervjupersoner var subjektivt för att få den mest relevanta informationen, detta 
genom att själva välja ut passande intervjupersoner. Subjektivt urval är enligt Denscombe 
(2016) lämpligt då det ger forskaren möjlighet att handplocka de personer som kan ge 
väsentlig information genom sin yrkeserfarenhet och expertis. Dock är inte urvalet enbart 
gjort genom handplockning av kandidater, utan vi har även genom hela processen varit öppna 
för att finna ytterligare informanter. Det har då skett med en snöbollsmetod som enligt Trost 
(2010) innebär att forskaren genom att ha kontakt med informanter inför eller under en 
intervju frågar om de vet om några ytterligare relevanta personer att intervjua. Urvalet är 
också gjort utifrån praktiska skäl som vi inte kunde påverka, exempelvis att det endast finns 
två arbetsförmedlare som samverkar med anstalten, varav en inte var tillgänglig. 
 

                                                

 

 
 
1 Vi har valt att använda beteckningen "informant", men är medvetna om att även benämningen forskningsperson 
används i vetenskapliga sammanhang. 
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4.3. Intervjupersoner  
Vid insamling av empirin så genomförde vi åtta intervjuer med informanter som arbetar inom 
eller i samverkan med Kriminalvården. Enligt Trost (2010) är åtta intervjuer inom spannet för 
vad som är lämpligt, eftersom att fler intervjuer innebär att materialet kan bli för stort och 
ohanterligt. Utav dessa åtta intervjuer så ägde fyra av dem rum på en kvinnoanstalt, och 
därmed utgår en stor del av materialet från en och samma arbetsplats, om än utifrån fyra 
anställdas subjektiva upplevelser och perspektiv. Ytterligare två informanter, Rektorn och 
AF-representanten, arbetar inom samma verksamhetsområde som personalen på anstalten, 
medan två informanter, studie- och yrkesvägledarna, arbetar centralt med hela landet som 
upptagningsområde.  
Nedan följer en tabell med information om intervjupersonerna, där det arbetsnamn som de 
tilldelats är det vi kommer att använda i övriga delar av rapporten.   
 

Arbetsnamn Yrkestitel Erfarenhet 

SYV 1 Studie- och yrkesvägledare 
centralt inom Kriminalvården 

11 - 12 år inom Kriminalvården 

SYV 2 Studie- och yrkesvägledare 
centralt inom Kriminalvården 

2,5 år inom Kriminalvården 

Lärare 1 Lärare på en kvinnoanstalt 11 år som lärare, varav 3 år inom 
Kriminalvården 

Lärare 2 Lärare på en kvinnoanstalt 7 år som lärare inom 
Kriminalvården 

Rektor Rektor för en  
Kriminalvårdsregion 

14 år som rektor, varav ca 3 år 
inom Kriminalvården 

Kvinspen Tillförordnad 
Kriminalvårdsinspektör 
(Kv.insp) på kvinnoanstalt 

3 månader som chef på anstalten, 
men över tjugo år inom 
Kriminalvården  

Klienthandläggare Klienthandläggare med 
säkerhetsansvar på 
kvinnoanstalt 

8 år som anställd på anstalten. 

AF-representant Arbetsförmedlare på 
Arbetsförmedlingen och 
samverkanspartner mot 
Kriminalvården 

Arbetsförmedlingen i 14 år, varav 
6 år mot Kriminalvården 

 

4.4. Genomförande  
Vi började med att kontakta våra informanter via telefon och mail. Några av dem hade vi 
redan varit i kontakt med när vi skrev vår forskningsplan några månader tidigare. Vi bokade 
in tider för intervjuer utefter när informanterna hade möjlighet och skickade ut 
informationsbrev (se bilaga 2). Inför intervjuerna skrev vi en intervjuguide (se bilaga 1) att ha 
som stöd, där frågorna utgick från olika teman som var kopplade till rapportens syfte och 
frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en forskningsfråga studeras genom 
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flera olika intervjufrågor, vilket ger en bra variation på informationen och ämnet berörs från 
olika perspektiv. Frågorna utgick därefter från samma bas vid samtliga intervjuer, men hade 
olika följdfrågor beroende på informantens yrke och kunskapsområde, vilket gav dem större 
möjlighet att berätta mer fritt. 
Då vi inte bor i samma stad så valde vi att dela upp några av intervjuerna mellan oss, och 
fördelningen gjordes baserat på när informanterna hade möjlighet att ställa upp och efter hur 
våra egna scheman såg ut. Först intervjuade en av oss de två studie- och yrkesvägledarna på 
Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping. Den intervjun skedde, på grund av det 
geografiska avståndet, via telefon. Vi åkte därefter tillsammans till kvinnoanstalten där vi 
hade två intervjuer tillsammans på plats. Att vara två intervjuare kan enligt Trost (2010) bidra 
till en bättre förståelse och att mängden information blir större. Dock finns även en risk att 
den intervjuade upplever sig vara i underläge, men detta upplever vi inte var ett problem då 
även två informanter närvarade vid varje intervju. Den ena intervjun var med två lärare på 
Lärcentrum och den andra med en klienthandläggare och den tillförordnade 
Kriminalvårdsinspektören. Därefter intervjuade en av oss AF-representanten på hens 
arbetsplats och slutligen utfördes en intervju med Rektorn för den aktuella regionen. Den 
sistnämnda intervjun hölls via telefon då det passade informantens schema bäst.  

Alla intervjuerna, oavsett om de skedde på plats eller via telefon, utfördes i en lugn och tyst 
miljö. Samtliga intervjuer tog ca 30-60 minuter vardera. Vi spelade in samtalen med 
ljudupptagning på mobiltelefon för att få en mer tillförlitlig och fullständig dokumentation 
(Denscombe, 2016), och förde vissa fältanteckningar där det behövdes. Under intervjun med 
studie- och yrkesvägledarna visade det sig dock att ljudinspelningen inte fungerat korrekt, 
vilket enligt Denscombe (2016) kan betecknas som ett kardinalfel; att intervjuaren inte 
kontrollerat utrustningen tillräckligt noggrant inför intervjun. Detta stämmer visserligen inte 
fullt ut, eftersom inspelningsfunktionen fungerat utan problem både vid samtal innan och efter 
detta, men den av oss som utförde den intervjun skulle ha kontrollerat mer noggrant att 
inspelningen verkligen fungerade även under intervjun. Då detta uppdagades direkt efter 
samtalet avslutades så kunde vi med hjälp av de fältanteckningar som gjordes försöka återge 
det som sades under intervjun i ett enskilt dokument. Att göra det direkt efter samtalet är 
enligt Denscombe (2016) ett måste eftersom att det är då det finns färskt i minnet. 
 

4.5. Bearbetning av data 
För att kunna dra slutsatser i studien har vi använt en induktiv ansats, vilket enligt Trost 
(2010) handlar om att samla in empiri genom exempelvis intervjuer, för att i analysen och 
bearbetningen av empirin kunna upptäcka mönster. Det är sedan dessa mönster som ger 
forskaren möjlighet att dra slutsatser. Inför bearbetningen av empirin så lyssnade vi igenom 
de inspelade intervjuerna var för sig, och därefter delade vi upp inspelningarna för att 
transkriberade samtalen. Vi transkriberade tre intervjuer var och efteråt delade vi dokumenten 
med varandra. Vi gick sedan igenom materialet först enskilt och sedan tillsammans för att 
hitta mönster och sammanställa det till en helhet. Vi valde också att färgkoda svaren från 
informanterna och att ordna dem utifrån våra teman och forskningsfrågor i ett gemensamt 
dokument. Detta för att lättare få en överblick och enklare kunna kategorisera den mot 
tidigare forskning, teori och litteratur. Vi har även valt att inte redovisa en del av vad som 
sades i intervjuerna då vi ansåg att viss information inte sammanföll med vårt syfte och våra 
frågeställningar, och därför valdes det materialet bort. De citat som vi har använt har vi efter 
bästa förmåga försökt återge så ordagrant som möjligt och i sin kontext. 
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4.6. Etiska riktlinjer 
De etiska överväganden vi har gjort utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Vi utgick från dessa etiska krav genom att skriva ett informationsbrev (se bilaga 2) som 
skickades ut till informanterna. Några avböjde brevet och fick då informationen muntligt vid 
det informella samtalet innan intervjun påbörjades. Alla intervjupersoner blev därför 
medvetna om syftet med vår undersökning samt att deltagandet var frivilligt och kunde 
avbrytas när helst personen ville. Vi frågade också om vi fick spela in samtalet med 
ljudupptagning, berättade att hen hade rätt att vara anonym och informerade om hur den 
insamlade empirin skulle användas i det färdiga arbetet. För att ytterligare säkerställa 
konfidentialitetskravet har vi även valt att censurera och reducera de delar av 
intervjumaterialet som riskerar att avslöja platser och identiteter. 
 

4.7. Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som ursprungligen utgår från kvantitativa studier. Trost 
(2010) menade "att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt 
malplacerat eller till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier" (s.133). Om än han för 
den skull inte förminskade betydelsen av intervjudatas trovärdighet och relevans.  
Reliabilitet avser att mäta en studies tillförlitlighet. Att en studie har hög reliabilitet indikerar 
vanligtvis att resultatet ska bli detsamma om en annan forskare skulle utföra en exakt likadan 
undersökning. I kvalitativa intervjuer förutsätter det att individerna är konstanta, vilket inte är 
så sannolikt då vi ständigt genom erfarenhet förändras (Trost, 2010). Det som har ökat 
reliabiliteten i vår studie är att vi tydligt har redogjort för vårt genomförande och på så vis gett 
läsaren insikt i forskningsprocessen samt möjlighet att granska den. Vi har också låtit läsaren 
ta del av vårt resonemang och beslutsfattande gällande studien. Även att merparten, 75 %, av 
vårt material var inspelat, samt att vi var två stycken som analyserade resultaten först var för 
sig, för att sedan väva samman det till en helhet, ger en viss substans åt tillförlitligheten av 
studien. 
Validitet är ett begrepp som enligt Trost (2010) är avsett att kontrollera trovärdigheten av en 
studie, alltså att forskaren mäter det som avses att mäta. Detta anses dock vara ett stort 
problem med kvalitativa intervjuer, och som forskare måste det vara möjligt att visa att den 
insamlade empirin är relevant för det som studeras. Detta kan göras genom att reflektera och 
ta hänsyn till de etiska riktlinjerna (Trost, 2010), vilket vi har gjort genomgående i både 
datainsamlingen och i skrivandet av rapporten. Även att intervjuguiden (se bilaga 1) 
utformades utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, samt att vi har fått svar på dem, bör 
bidra till en ökning av validiteten eftersom det tydliggör att vi fått svar på vad vi avsett att 
mäta. Likaså att vi har bifogat intervjuguiden så att den blir tillgänglig för läsaren och att vi 
har citerat informanterna i resultatet gör studien mer trovärdig.  

5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer rapportens resultat att redovisas och analyseras. Studiens 
forskningsfrågor utgör rubriker och kommer att behandlas var för sig. Dessa kommer först att 
besvaras utifrån den insamlade empirin, för att sedan delanalyseras. Slutligen kommer en 
sammanfattande analys att koppla samman dem. 
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5.1. Vad har anställda inom Kriminalvården och dess 
samverkanspartners för upplevelse av kvinnliga klienters 
utbildningsmöjligheter under verkställigheten?  
 
Alla informanter ansåg att det finns skillnader i verkställigheten mellan kvinnor och män även 
om detta försöker motverkas: ”Normen är ju man, hela tiden” (AF-representant). Det finns 
många fler anstalter för män än för kvinnor, vilket enligt Lärare 1 rimligtvis ger större 
möjligheter till bredd av utbildning och fler yrkesutbildningar att välja mellan för männen. 
SYV 1 och 2 menade att det inte är någon skillnad i vem som har rätt till studier, men 
berättade också att antalet kvinnoanstalter är betydligt färre och att utbudet av insatser därför 
är olika. Anstalternas utbud ska vara likvärdiga nationellt, men som det ser ut idag så har män 
fler former av yrkesutbildningar, vilket kan påverka klienternas möjligheter. SYV 1 trodde att 
detta kunde vara en kostnadsfråga, att Kriminalvården satsar mer på den stora massan. Likaså 
Klienthandläggaren berättade att det överlag är stora skillnader på kvinnor och mäns behov 
och att Kriminalvårdens sätt att utreda verkställighetsplanen i första hand utgår från män. Hen 
menade att de olika typer av sysselsättningar som finns på anstalterna, utöver utbildning, ofta 
är ”mansrelaterade” och att det inte finns lika många olika sysselsättningar tillgängliga för 
kvinnor. Ett exempel på sysselsättning som erbjuds på anstalten i fråga är stickning, vilket 
AF-representanten var kritisk till.  
Insatsen utbildning var enligt informanterna behovsstyrd och vid planeringen utgår de från 
individens förutsättningar och behov. Båda lärarna uttryckte dock att mottaglighet är en 
grundförutsättning för att klienten ska lyckas, ”om det inte finns mottaglighet och motivation 
då måste man ju börja där, annars blir det ju väldigt tungrott” (Lärare 2). Likaså när det gäller 
klienter med kortare verkställigheter så påtalade lärare 1 vikten av att komma igång med 
studier och att påbörja en studieplan. Hen menade att det är viktigt att så ett frö och sätta 
igång en process hos klienten. Lärare 2 instämde och poängterade också vikten av att ha en 
individuell studieplan med sig efter verkställigheten. Det kan exempelvis vara aktuellt att 
fortsätta med någon form av studier och då är det viktigt att planeringen är påbörjad: 

För jag tänker att det nog är väldigt betydelsefullt när man kommer ut att ha något konkret i 
handen, en tanke, en del kommer ut med en ICA-kasse och vet ingenting. Många gånger får 
de hjälp av sina kontaktpersoner här att kolla upp; när måste ansökan vara inne på utsidan? 
Att redan här få hjälp med det och kanske skicka in grejerna i bästa fall, så man vet att den 

här dagen, då ska jag bara gå dit (Lärare 2). 
 

AF-representanten ansåg överlag att de borde "pusha" ännu mer mot utbildning och att stärka 
framförallt yngre personer, exempelvis mot gymnasieutbildning. Även SYV 1 och 2 
förespråkade att det borde satsas mer mot utbildning. De tyckte att Kriminalvården ibland 
satsar för mycket på BOM-utbildningar (Beroende Och Missbruk) och ifrågasatte vad det ger 
att en person är nykter efter sitt tolvstegsprogram, om hen sedan friges utan någon utbildning 
eller något att annat att stå på. De menade att risken då är stor att den intagna återgår till 
samma umgängeskretsar och återfaller i missbruk. Rektorn höll dock inte helt med i det 
resonemanget utan ansåg hellre att drogfrihet är att prioritera:    

Utbildning är en jättestor del men jag tror inte att bara utbildning räcker om man håller på 
med droger. Grundförutsättningen är ju att man är drogfri. Man kan ha en jättefin 

utbildning men håller man på med droger så får man ju inget jobb i alla fall (Rektor). 
 

Överlag kände Lärare 1 och 2 att det finns ett stort fokus på studier inom Kriminalvården. 
Lärare 1 menade att det har satsats mycket på studier och att insatsen har fått hög status på 
anstalterna. Det är en uppskattad insats. Lärare 2 ansåg också att det har lagts ner väldigt 



Pia Björlingh & Lina Undsjö Viklund 

16 

mycket resurser för att förbättra organisationen och verksamheten och att det satsas på 
yrkesutbildningar för klienterna. AF-representanten berättade att det överlag finns en mängd 
olika utbildningar, men att det skiljer en del mellan olika anstalter. Under år 2018 startar en 
köksutbildning på den aktuella anstalten. Samtliga anställda upplevde detta som positivt, om 
än Rektorn uttryckte en medvetenhet kring könsnormerna gällande utbildningen: 

Vi måste ändå diskutera och ha genusbrytande utbildningar, och det låter ju märkligt då att 
vi har köksutbildning men det passade så bra! De har fått ett nytt kök och det var perfekt 

för det, och är ett bristyrke så det skulle leda till jobb. Vi diskuterar mycket att bryta 
könsnormen så mycket det går. Att det är ett bristyrke (kökstjänst) kan göra att 

arbetsgivarna inte bryr sig om belastningsregistret också, att klienterna får jobb (Rektor).  
  

Vikten av att bryta könsnormen höll fler av informanterna med om. Likaså ansåg de att det 
finns skillnader mellan könen. SYV 1 nämnde exempelvis att kvinnor är mer socialt utsatta 
och att det ofta kan vara så att kvinnorna hamnat på anstalten på grund av män i sin närhet. 
Lärare 2 beskrev att kvinnorna lättare får en "offerstämpel", vilket gör att de får dubbelt att 
kämpa emot. Lärare 1 höll med och tillade att samhällets normer även gäller på anstalt: 

Ja, jag tänker att egentligen så skiljer det sig inte så mycket från det övriga samhället, det 
här med normer och ansvar, skuldbeläggning och status, hierarkier och att det... Man kan 

säkert se skillnad även på utsidan, jag tänker varför det är högre sjukskrivningstal för 
kvinnor i ett visst årsintervall, jag vet inte ens med säkerhet men att man bara kan se 

samma mönster här, att kvinnor till och med är duktiga på att sitta inne! Nej, men att man 
tar ansvar för det också. Ja det är bara en reflektion (Lärare 1).   

 
AF-representanten berättade att kvinnor ofta står mer ensamma än männen, de har ett mycket 
mindre nätverk runtom sig. Likaså är männen mer självsäkra, medan kvinnorna är mer osäkra 
och mer stigmatiserade. Hen ansåg även att det finns könsskillnader i bemötandet från 
omgivningen när klienterna ska ut i arbete igen efter verkställt straff. Kvinnor tenderar att 
straffas hårdare än män trots att brottet i sig är desamma: 

… Det kan man se på [Namn på kvinnoanstalten], har det varit mycket EKO-brott som 
suttit, alltså högutbildade personer och när de går ut så mister de nästan hela sitt nätverk 
och hela sin sociala status… Det är väldigt stängda dörrar för kvinnorna. Medan, där kan 

jag se skillnad med männen med ekonomisk brottslighet. De går ofta in på höga 
positioner… Jag vet inte om det har att göra med att kvinnor ofta har begått sitt brott själv, 

medan männen ofta ingått i ett nätverk fast inte alla har funnits med i utredningen  
(AF-representant). 

 

Det fanns alltså en uppfattning bland flera av informanterna att problematiken kan se olika ut 
för män respektive kvinnor. Lärare 1 menade att Kriminalvården har en mansdominerad 
historik och att många verktyg utgår från ett manligt fokus, men att det sakta men säkert håller 
på att förändras. Myndigheten är medveten om problemen och jobbar för att motverka dem. 
Exempelvis berättade Kvinspen att det finns en arbetsgrupp för samordning av 
verksgemensamma frågor gällande kvinnliga klienter som kallas Kvinnonätverket som bl.a. 
består av cheferna för alla sex kvinnoanstalter. Klienthandläggaren berättade också att det 
finns flera pågående utredningar som handlar om kvinnor i anstalt och kvinnor med barn i 
anstalt, dock är ingen av de utredningarna klara ännu. Hen menade att Kriminalvården arbetar 
med att se över hur de kan arbeta för att kvinnor och män ska få en mer jämställd 
verkställighetstid. Ett problem är exempelvis att kvinnor som har medföljande barn inte kan 
medverka i studier, eftersom barnpassning inte ingår i Kriminalvårdens uppdrag. Män får 
också ha barn med sig då bestämmelsen är könsneutral, men vad hen visste har det hittills inte 
inträffat. 
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5.1.1. Analys av forskningsfråga 1 
Samtliga informanter ansåg att skillnaderna i verkställighet kan relateras till det faktum att det 
är få kvinnliga intagna i förhållande till män inom Kriminalvården. Detta innebär att 
kvinnorna inte har tillgång till likvärdigt verkställighetsinnehåll. Exempelvis har de sämre 
utbud av yrkesutbildningar vilket kan påverka de kvinnliga klienternas utsikter i framtiden. 
Deras valmöjligheter blir därför snävare och mer begränsade än om de vore män. På så sätt 
påverkar skillnaderna i verkställigheten kvinnornas handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 
1997). Informanternas bild stärks ytterligare av JO – beslutet som tydligt visar att 
Kriminalvården i nuläget inte klarar av att erbjuda likvärdig verkställighet för män och 
kvinnor (Justitieombudsmannen, 2018). Informanterna menar att Kriminalvårdens verksamhet 
utgår från mannen som norm, vilket blir en påverkansfaktor. De sysselsättningar som erbjuds 
för kvinnor kan också påverkas av den genusordning som finns i samhället. Exempelvis 
berättade en av informanterna att stickning är en av sysselsättningarna på anstalten, vilket hen 
ansåg var direkt relaterat till att de intagna var kvinnor.  

Alla informanter hävdade att utbildning är en viktig insats inom Kriminalvården och att det 
ökar klienternas möjligheter till arbete efter verkställighetstiden. En av informanterna nämnde 
också att kvinnor är mer socialt utsatta än män, vilket ytterligare stärker vikten av utbildning 
för att öka kvinnors självständighet och jämställdhet. Detta bekräftades av Connell och Pearse 
(2015) som menar att kvinnor ofta är ekonomiskt beroende av män och tjänar mindre, vilket 
ytterligare visar vikten av att försöka bryta dessa genusmönster och genusstrukturer. Även 
Kriminalvårdens och Arbetsförmedlingens generaldirektörer ansåg att de kvinnliga klienterna 
är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. De betonar att en yrkesutbildning eller ett arbete 
behövs för att bryta kriminaliteten (Bermudez-Svankvist & Öberg, 2012) vilket tydliggör att 
yrkesutbildningar är ett viktigt inslag på kvinnoanstalter. Dock ansåg samtliga informanter att 
utbudet i dagsläget är begränsat och att det bör ses över. Detta stärks ytterligare av BRÅ 
(2009) och Justitieutskottet (2008). Många av yrkesutbildningarna som erbjuds är dessutom 
inom kvinnodominerande yrkesområden vilket ytterligare bidrar till en könsbaserad 
arbetsfördelning (Connell & Pearse, 2015). 

Samtliga informanter förespråkade utbildning som en viktig faktor för att öka klienternas 
möjligheter efter verkställigheten. Dock värderade några informanter utbildning olika i 
förhållande till drogmissbruk gällande vilket som borde prioriteras. Detta kan påverka vilka 
som får tillgång till utbildning eftersom utbildningsinsatsen är behovsstyrd. Genom utbildning 
ökar klienterna sitt utbildningskapital, vilket påverkar det kulturella kapitalet positivt. 
Individerna får mer inflytande att påverka sin egen situation och höjer sin status på 
arbetsmarknaden och sin egen självkänsla. Straffet kan ses som en brytpunkt där individens 
habitus kommer att förändras och utbildningsinsatsen kan hjälpa individen att vidga 
handlingshorisonten och bryta det kriminella mönstret (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
Utbildning kan också hjälpa klienterna att känna sig mindre stigmatiserade, eftersom ett 
arbete efter avtjänat straff bidrar till en känsla av sammanhang och tillhörande (Goffman, 
2014). Detta kan också relateras till informanternas resonemang kring att påbörjandet av en 
studieplan är viktig även vid kortare verkställigheter, eftersom att även studier kan ge klienten 
en känsla av tillhörighet.   

Två av informanterna berättade att de intagna kvinnorna har med sig barn betydligt oftare än 
män på anstalt. Detta påverkar i sin tur deras verkställighet eftersom de då inte kan närvara 
vid studier och andra sysselsättningar. De kan då inte heller använda sin tid på anstalten till att 
vidga sina vyer och att bli bättre förberedda för tiden efter straffet, vilket inverkar på deras 
handlingshorisont. Just kvinnor med barn är ett område som behöver anpassade insatser från 
Kriminalvårdens sida enligt det tidigare nämnda JO-beslutet (Justitieombudsmannen, 2018). 
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En informant uttryckte också att kvinnorna är mer osäkra och ensamma än männen och oftast 
har ett mindre nätverk. Detta kan kopplas till att de har ett mindre socialt kapital och därmed 
en svagare maktposition (Hodkinson & Sparkes, 1997). Dock menar informanten att det är 
könsbaserat eftersom män och kvinnor straffas olika hårt av omgivningen då det gäller 
exempelvis eko-brott. Detta kan kopplas till att en ytterligare informant uttryckte att kvinnor 
ofta anses bryta mer mot normen än män som begått brott, vilket påverkar synen på dem 
negativt. Detta kan göra att en individ känner sig utanför. Att hen inte bara har brutit mot 
lagen, utan även mot normen i samhället bidrar än mer till stigmatiseringen (Goffman, 2014).  
 

5.2. Vad har anställda inom Kriminalvården och dess 
samverkanspartners för upplevelse av studie- och yrkesvägledning och 
dess möjligheter för kvinnliga klienter? 
 
Att studie- och yrkesvägledning är viktigt kunde utrönas i samtliga intervjuer, men däremot 
gick tankarna åt lite olika håll när informanterna skulle beskriva hur de såg på studie- och 
yrkesvägledning och vad det betydde för dem. Kvinspen nämnde främst att de kopplar in 
studie- och yrkesvägledarna oftare numera. Hen upplevde själv att bilden av vad studie- och 
yrkesvägledarna har för uppgifter är tydligare nu, i jämförelse med hens egen skolgång, vilket 
även Klienthandläggaren höll med om. Lärare 2 ansåg att de blivit indoktrinerade att det 
handlar om vägledning, egentligen till vad som helst. Att det inte enbart behöver handla om 
studier, utan mer om att ge individen möjlighet att gå från att inte alls veta vad den vill bli, till 
att faktiskt ha en idé; "... sätta igång tankeverksamheten litegrann" (Lärare 2). För Lärare 1 
handlade det istället till stor del om att ha förmågan att se och att möta människan, att inge 
trygghet och att ställa tankeväckande, öppna frågor. Hen förespråkade också att studie- och 
yrkesvägledningen bör följas upp vid behov och vara återkommande, eftersom att en individs 
situation kan förändras allt eftersom. Det hen främst betonade var dock vikten av att ställa bra 
frågor. Genom utmanande frågor kan klienten få hjälp att ta initiativ och att få igång sitt eget 
driv, vilket hen även upplever är viktigt i sin egen roll för att förbereda klienten inför frigång.  

AF-representanten menade att det viktigaste är att lyssna på individen och att ta hänsyn till 
vad personen har för erfarenhet och intressen. Hen nämnde att det kan behövas en nivå-
bedömning i vägledningen, för att se om det är rimligt att klienten kommer att klara av 
utbildningen. Lärare 1 ansåg också att det är viktigt att förbereda klienterna för livet efter 
verkställigheten. Om de ska fortsätta studera behöver de veta vad som förväntas av dem och 
planera för det. För Rektorn däremot så handlade studie- och yrkesvägledning främst om att 
arbeta för att planera studierna efter den målbild som den studerande har. Det är en viktig 
aspekt för att studierna ska bli effektiva och nödvändiga för den studerande. Hen berättade 
också att alla intagna som vill ansöka om studier ska ha ett samtal med studie- och 
yrkesvägledare. Hen menade att studieorientering kan lärarna ha, men att det numera är ett 
krav på att alla ska ha ett studie- och yrkesvägledande samtal. Det är sedan studie- och 
yrkesvägledaren som skriver en individuell studieplan, och den används också som 
ansökningsblankett för klienten. Detta är något som enligt Rektorn har utvecklats de senaste 
åren. Tidigare fanns inget krav på samtal med studie- och yrkesvägledare inför studier:  

Det här var någonting som när jag kom [började] så blev jag lite chockad av att alla inte 
tvingades ha SYV-samtal, för i mitt huvud så ska alla ha det. Minst tre samtal krävde jag i 
min gamla roll [Tidigare anställning] att eleverna skulle ha med SYV innan man fick göra 
en ansökan. Så att man har gått igenom alla studievägar och verkligen vet; -vad är det du 

vill bli? Så att studierna blir konkreta och målinriktade. Där är vi inte riktigt än i 
Kriminalvården, men vi jobbar på det (Rektor).  
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SYV 1 och 2 berättade att deras främsta uppgift är att ge klienterna en grund att stå på, utifrån 
deras behov. Fokus ligger på att vägleda klienterna och att planera inför deras studier både på 
anstalten och inför frigång. Då studier är skälet till kontakten så blir det först en form av 
kartläggning för att sedan planera utbildningen. Att ha vägledning på distans upplevde båda 
SYV fungerar jättebra, trots att det i början kändes fel eftersom det går emot allt som de lärt 
sig i utbildningen; vikten av att se hela klienten. Men SYV 1 menade att det kan vara 
fördelaktigt att inte se klienten, och på så vis riskera att påverkas av utseende eller andra 
faktorer. SYV 2 poängterade att det också gäller åt andra hållet; att inte heller klienten 
påverkas av hur studie- och yrkesvägledaren ser ut eller beter sig. Hen tänker även att det kan 
vara positivt om klienten exempelvis har svårt att vara stilla, då kan hen obemärkt gå runt i 
rummet under samtalet. Båda SYV framhöll också att de upplever sig ha blivit väldigt bra på 
att lyssna och att uppmärksamma nyanser genom att all vägledning sker på distans.  
Den största utmaningen i arbetet som studie- och yrkesvägledare inom Kriminalvården var 
enligt båda SYV att många klienter mår psykiskt dåligt, och att det finns en hel del 
missbruksproblematik och diagnoser. Det kan då vara svårt att motivera dem till studier. 
Sedan finns det en del intagna som inte har någon studiebakgrund alls. Dock menade de att ett 
betyg i detta läge kan göra stor skillnad, att de får känna att de lyckas. De beskrev det som 
guldkorn i tillvaron, att få ta del av den glädje som klienterna då känner och att det stärker 
individen. Det ger även möjlighet att så ett frö inför framtiden eftersom utbildning är så pass 
viktigt. Utan gymnasieexamen är det svårt att klara sig och inte återfalla i brottslighet menade 
de. Likaså ansåg de yrkesutbildningar som viktiga, och att de med fördel kunde utökas inom 
kvinnoanstalterna eftersom det är ett relativt begränsat och könsriktat utbud. 
SYV 1 ansåg att något av det viktigaste när det handlar om studie- och yrkesvägledning inom 
Kriminalvården, är att etablera ett förtroende i samtalet för att få klienterna att öppna upp sig 
och prata. Det kan också skilja sig en hel del i vad klienterna har för behov i samtalet. Likaså 
kan det enligt vissa informanter vara olika hur klienternas bakgrund och familjesituation 
påverkar valet. Exempelvis tar kvinnor ofta mer ansvar för barnen och har dem i åtanke. 
Enligt Lärare 1 är hens känsla att eleverna har olika upplevelse av den studie- och 
yrkesvägledning som de får på anstalten, vilket kan påverkas av vad de har för behov inför 
samtalet: 

För de som själva har fått igång ett eget driv och börjat sätta upp egna målbilder de kan ju 
själva efterfråga ett samtal, "nu vill jag prata med … igen", för nu har jag kommit på nått 

nytt, och då har de ju också en relation, alltså man har någonting att hänga upp saker kring. 
De här som man bara ska få ihop en studieplan kring för att kunna söka en kurs och så har 
man jobbat som lärare för att skapa motivation, skapa relation och bygga så det ska bli en 
bra process nu när vi väl börjar, då kan det här samtalet [med SYV] upplevas lite lösryckt 

kan jag uppleva (Lärare 1). 
 

Hen menade att samtalet kan bli en konstig situation för klienten, och att de då får hjälpa 
varandra och samverka. Exempelvis genom att vid behov ha trepartssamtal. Likaså AF-
representanten ansåg att förtroende, känna sig trygga med varandra och att bygga tillit är 
viktiga delar av en vägledningsprocess. Hen drog paralleller jämtemot hur de arbetar på 
Arbetsförmedlingen och menade att det exempelvis vid yrkesväxling kan ta flera månader 
innan de lyckas hitta rätt väg för klientens fortsatta karriär: 

Och jag kan tänka mig liksom kvinnor som jobbat inom vård eller med barnomsorg då är 
man ju så med sitt yrke och man är så van att jobba med människor, så ska man tänka sig 

någonting helt annat eller faktiskt gå vidare mot en utbildning så tar det tid. Och så även de 
här med ekonomisk brottslighet för att du kanske måste inse att du inte kan gå tillbaks till 

det högavlönade arbete som du hade tidigare (AF-representant). 
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Helst skulle hen önska att det fanns en studie- och yrkesvägledare på plats så att det fanns 
möjlighet till personliga möten med klienterna. Detta belyste även Rektorn och båda SYV 
vore eftersträvansvärt, om än orimligt ur en kostnadssynpunkt. Rektorn ansåg också att det 
fanns ytterligare förbättringsåtgärder inför framtiden. Exempelvis genom att erbjuda 
klienterna fler samtal för att möjliggöra ett bättre relationsbygge och en fördjupning, samt att 
kunna minska risken för att klienterna ångrar sig mitt i en kurs. Hen skulle även vilja se över 
möjligheten att ha videosamtal, för att lättare kunna identifiera sig med klienten. Likaså en 
utökning av studie- och yrkesvägledare, inte bara centralt, utan utspritt över landet vore 
eftersträvansvärt enligt Rektorn. SYV berättade att detta delvis är på väg att bli verklighet; de 
ska utöka till åtta studie- och yrkesvägledare inom Kriminalvården, vilket de ser positivt på. 
 

5.2.1. Analys av forskningsfråga 2 
Inom Kriminalvården arbetar personalen på många olika plan med vägledning och individuell 
planering, och de fyra studie- och yrkesvägledarna som arbetar på distans är de som bedriver 
den individuella studie- och yrkesvägledning som sker inför studier. Att alla individer måste 
ha ett samtal med studie- och yrkesvägledare inför studier upplevde samtliga informanter som 
positivt. Detta är också en klar förbättring som har skett sedan Skolinspektionens rapport 
(2012) då inte alla fick tillgång till studie- och yrkesvägledning. Dock uttryckte flera av 
informanterna en önskan om att utöka antalet studie- och yrkesvägledare och på så viss 
ytterligare ta till vara på kompetensen, samt att möjliggöra för att kunna erbjuda klienterna 
fler återkommande samtal.  
Studie- och yrkesvägledning handlar enligt Lovén (2015b) inte enbart om att hjälpa individer 
att göra väl underbyggda val, utan också om att motivera och att vidga klienternas perspektiv. 
Likaså nämnde flertalet av informanterna motivation som en viktig faktor och de poängterade 
att om en intagen brister i motivation så är det där fokus bör ligga. Eftersom många av 
klienterna mår psykiskt dåligt upplever vissa informanter att det kan vara svårt att motivera 
dem till studier, om än studierna skulle kunna bidra positivt för klienten. Ett betyg är en form 
av bevis på att de lyckats, vilket stärker individerna, samtidigt som det enligt Hodkinson och 
Sparkes (1997) genererar kapital och kan ge individerna andra förutsättningar på fältet. Det 
kapital en individ har och dess habitus påverkar handlingshorisonten och vad individen 
uppfattar som möjligt (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Studie- och yrkesvägledningen inom Kriminalvården har fokus på studier och utbildning, och 
det flera informanter upplevde som viktigt i samtalen var att verkligen lyssna på individen och 
att bygga upp ett förtroende för klienten. De poängterade också vikten av att ställa öppna 
frågor, väcka tankar och att fokusera på vad klienten har för mål med studierna. Detta kan 
relateras till OECD:s rapport (2004) som tar upp betydelsen av att ge individen förutsättningar 
att göra väl underbyggda val. Att i samtalet ge klienten möjlighet att reflektera över sig själv 
och sina intressen och mål kan därmed vara en viktig aspekt av samtalet. Det är också centralt 
att i vägledning med vuxna se till individens hela livssituation, såsom familjen, ekonomi, 
tidigare erfarenheter och möjligheter (Honkanen; 2010; Lovén, 2015b). Detta uttrycker även 
flera informanter; att kvinnorna ofta har barnen i åtanke under sin verkställighet och att det 
därför måste tas hänsyn till. En annan viktig aspekt är enligt Lovén (2015a) att inte låta 
individer begränsas av faktorer som exempelvis kön eller social bakgrund. Detta kan dock 
vara svårt att till fullo ta hänsyn till när det gäller studie- och yrkesvägledning mot utbildning 
under verkställighetstiden, eftersom att det enligt informanterna främst erbjuds 
yrkesutbildningar inom kvinnoyrken på kvinnoanstalter. Detta kan relateras till det faktum att 
det finns yrken där kvinnliga anställda är överrepresenterade, vilket är en del av den 
genusstruktur som finns upprättad i vårt samhälle (Connell & Pearse, 2015). 
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Samtliga informanter belyste vikten av adekvat studie- och yrkesvägledning inför karriärval, 
vilket även bekräftades av Lovén (2015b). Särskilt viktigt ansågs detta eftersom en del av 
informanterna upplevde att karriärvalen kunde vara begränsade för de intagna. De resonerade 
också om att det kunde vara svårt för individer som tidigare arbetat inom ett visst yrke, men 
som på grund av sitt brott inte längre kan arbeta inom samma bransch. Som exempel nämnde 
informanterna barnomsorg och ekonomibranschen. Individer som påverkas av detta har, trots 
erfarenhet och kapital som är av värde inom det specifika området, inte möjlighet att återgå 
till samma arbetsplats och/eller arbetsuppgifter. De måste därför tänka om kring sin karriär, 
vilket enligt en informant är en process som kan ta lång tid. Detta kan tolkas som en 
påtvingad brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997) eftersom individen i detta läge inte har 
något alternativ än att byta karriär. Personliga konsekvenser av en påtvingad yrkesväxling 
skulle också kunna relateras till Goffman (2014) som menar att en individ som brutit mot 
samhällets spelregler anses vara annorlunda och därför blir stigmatiserad. De individer som 
haft tillträde till ett fält, men nu inte längre kan beträda det, skulle kunna uppleva 
stigmatiseringen ännu starkare eftersom det är en tydlig differens från innan verkställigheten. 
Enligt en informant skulle det vara önskvärt att vid dessa tillfällen erbjuda klienten upprepade 
vägledningssamtal för att ge klienten verktyg och möjlighet att finna nya vägar. Detta skulle 
kunna bidra till att klienten blir stärkt i sig själv och även möjliggöra att klientens känsla av 
stigmatisering minskar. 

Vägledning på den besökta anstalten, och möjligen generellt inom Kriminalvården, sker både 
i vid och snäv bemärkelse, vilket enligt Nilsson (2010) är olika sätt att definiera 
vägledningsinsatser. Visionen ”bättre ut” och den individuella planering och bedömning som 
informanterna berättar görs med varje intagen person, visar att en form av vägledning sker 
direkt när en kvinna kommer till anstalten. Även det faktum att Arbetsförmedlingen är 
inkopplad och kan ge information och uppdrag på ett sådant vis att det kan relateras till att 
vara vägledande, visar att de bedriver vägledning i vid bemärkelse. Dock berättar 
informanterna att studie- och yrkesvägledarna inom Kriminalvården främst använder sig av 
snäv vägledning, alltså det personliga vägledningssamtalet. Detta styrks av OECD (2004) som 
poängterar att det är studie- och yrkesvägledarens viktigaste verktyg. Genom att vägledningen 
sker på distans så upplever de yrkesverksamma studie- och yrkesvägledarna att de utvecklats 
till att bli goda lyssnare, vilket enligt merparten av informanterna är en av de viktigaste 
faktorerna i vägledningssamtalet. 
 

5.3. Hur arbetar Kriminalvården för att öka kvinnliga klienters 
anställningsbarhet efter verkställigheten?  
 
Samtliga av de anställda på den aktuella anstalten framhävde vikten av att arbeta efter 
Kriminalvårdens motto ”Bättre ut”, vilket syftar till att de intagna ska ha bättre möjligheter 
när de är färdiga på anstalten än vad de hade innan. Det är enligt Klienthandläggaren deras 
huvuduppdrag på anstalten, medan Lärare 2 menade att hen arbetar både efter det uppdraget, 
och Vuxenutbildningens uppdrag. Att arbeta efter ”Bättre ut” förutsätter enligt samtliga 
informanter att de arbetar med varje individ utifrån dennes enskilda behov och förutsättningar. 
Lärare 1 berättade att oavsett vilka insatser som sätts in så ska de leda till någonting bättre, att 
klienten har med sig något när hen kommer ut. Vilket även Rektorn instämde i:  

Alla våra åtgärder, oavsett om det handlar om program, drogförebyggande eller arbetsdrift, 
så är grundtanken att man inte ska återfalla i brottslighet. Det är det viktigaste vi gör inom 

Kriminalvården (Rektor). 
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Planeringen fortlöper sedan under tiden på anstalten, och här uppmärksammas enligt 
Klienthandläggaren om individen har behov av studier eller exempelvis köksutbildningen som 
är mer yrkesbaserad. Även Lärare 1 berättade att deras utbildningsinsats är en av de 
möjligheter som finns för att ge klienterna något som ska leda till någonting bättre när de 
kommer ut. Den ovan nämnda köksutbildningen startar i höst och ”genom den här 
köksutbildningen som kommer så ökar kvinnornas anställningsbarhet markant” (Kvinspen). 
Hen berättade att flertalet av de intagna är dömda för ekonomisk brottslighet. Detta kan 
innebära ett näringsförbud och då behöver personen hitta en annan väg att gå. Genom denna 
köksutbildning får de med sig ett intyg som de kan använda för att söka jobb. Utbildningen 
kommer dessutom att vara modulbaserad, vilket innebär att det finns möjlighet att fortsätta 
studierna efter verkställigheten om de inte har hunnit klart. Tanken är att köksutbildningen 
ska ge de intagna en ökad möjlighet till arbete efter sin verkställighet.  
Att ha behov av yrkesväxling är även något som AF-representanten uppmärksammade. 
Speciellt eftersom många av kvinnorna sen tidigare arbetat inom barnomsorg, vård och skola, 
vilket enligt hen inte var så lämpliga jobb att gå tillbaka till efter frigivning. Hen önskade att 
det skulle vara obligatoriskt att träffa en arbetsförmedlare för att dels få information kring att 
byta yrke, men också för att se vilka möjligheter som finns rent yrkesmässigt. Hen påtalade 
även vikten av utbildning och en meningsfull sysselsättning på anstalten som faktorer som 
påverkar kvinnornas förutsättningar för ett liv ute i frihet: 

Och sen skulle jag önska också att det fanns mer på själva anstalten, mer sysselsättning, för 
då kan man också prova kvinnorna i olika områden, och då har de möjlighet, vi säger de 
har ju stor utemiljö, om man skulle kunna, ja men trädgårdsskötsel, man skulle kunna ha 

växthus. Då får de ju testa lite olika områden (AF-representant). 
  

Som meningsfull sysselsättning gav hen exempel på kökstjänst och inom lokalvården, 
eftersom det lättare går att koppla till jobb. Detta jämförde hen med stickning som var en av 
de, enligt hen, mindre meningsfulla sysselsättningar som kvinnorna på anstalten hade tillgång 
till. Gällande utbildning som sysselsättning menade SYV 1 att det är relativt begränsat för 
kvinnor överlag och därmed skulle hen vilja se en ökad möjlighet till yrkesutbildning på alla 
kvinnoanstalter.  Samt när det handlar om att öka kvinnors förutsättningar efter anstaltstiden 
nämnde SYV 1 och 2 att det inte är någon större skillnad jämfört med männen, men att det 
generellt är viktigt att ge de intagna yrkeskunskap. Att de får med sig sådant som efterfrågas 
på arbetsmarknaden. De påtalade även vikten av planering inför frigång. Om klienten studerar 
på anstalten ska hen ha möjlighet att fortsätta efteråt. Exempelvis när det gäller vårdutbildning 
så kan ingen praktik ges på anstalt, men då finns möjligheten att komplettera med kurser 
efteråt. Detta kan det då planeras för innan frigivningen, för att undvika att den intagna inte 
lämnas åt ingenting.  

Förutom utbildning, ansåg Lärare 1 att de intagna behöver en givande sysselsättning samt en 
starkare självkänsla för att få ett bättre utgångsläge på arbetsmarknaden: 

Att de upplever att de är värda att satsas på, och att de får med sig verktyg, motivation och 
inre styrka att ta sig an de utmaningar som kommer. Och att vi inom Kriminalvården 
fortsätter att synliggöra behov och att utveckla sysselsättning som är meningsfull, till 

kvinnor specifikt (Lärare 1). 
 

Något som Kvinspen ansåg vara fördelaktigt gällande kvinnors möjlighet till arbete efter 
anstaltsvistelsen var Arbetsförmedlingens insats. Hen berättade att de kommer till anstalten en 
dag i veckan och träffar de intagna tillsammans med deras kontaktperson. Samt uttryckte hen 
att det som är positivt inför frigivning är att det på anstalten fokuseras på det som den intagna 
har störst behov av. Likaså AF-representanten såg positivt på samarbetet med anstalten, och 
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hen menade att det viktigaste för att öka kvinnors förutsättningar är att verkligen lyssna på 
dem, vad de önskar och vad de vill ha. Arbetsförmedlingen kan också ordna så att de intagna 
inför frigivning får möjlighet att under en permission få träffa en handläggare i den 
stad/kommun där den ska friges för att få mer information och kunskap om arbetsmarknaden 
där. AF-representanten berättade att de även har viss kontakt med arbetsgivare. Hur 
arbetsgivare ser på personer med en dom bakom sig är dock en uttalad problematik idag enligt 
Rektorn. Hen menade att vissa arbetsgivare kan se på det som att personen har tagit sitt straff 
och acceptera anställda med ett belastningsregister, medan det finns vissa andra som inte 
anställer personer som har en dom med sig. Däremot ansåg hen inte att det är genusbaserat. 

Inför frigivning känner sig många intagna oroliga enligt SYV 1. Detta eftersom de inte riktigt 
vet vad som förväntas av dem, och en del kanske inte ens har ett hem att komma ut till.  
Samtliga informanter ville ge de intagna de bästa möjliga förutsättningarna under 
fängelsetiden, och att genom Kriminalvårdens insatser ge dem möjlighet att få jobb och ta nya 
vägar i livet. Detta är något som SYV 2 i slutet av intervjun belyste; att det bästa med jobbet 
är att se att de inom Kriminalvården kan påverka individer så positivt, och att de som sitter 
inne och ser ut att ha mörka utsikter, kan få helt nya förutsättningar och möjligheter där inne.  
 

5.3.1. Analys av forskningsfråga 3 
Kriminalvårdens vision "Bättre ut" kan likställas med deras arbete för att öka de intagnas 
anställningsbarhet. Visionen bygger på deras värdegrund där de arbetar för att tillgodose de 
intagnas behov, samt att öka deras möjlighet att få och behålla ett arbete efter 
verkställighetens slut. Samtliga informanter upplevde att det var viktigt att jobba för kvinnors 
möjligheter. De belyste också att viktiga aspekter för att bryta det kriminella mönstret var att 
de intagna har en givande sysselsättning och att de får med sig rätt verktyg inför frigivningen. 
Detta lyfte även regeringsuppdraget där det framgick att det finns ett behov av utökade 
arbetsmarknadsinriktade åtgärder för att öka kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden 
(Regeringsbeslut 1:6). Att arbeta för att ge intagna kvinnor utbildning, nödvändig kunskap 
och verktyg inför frigivningen ger i sin tur också de intagna ett ökat kapital. Enligt Hodkinson 
och Sparkes (1997) ökar det kulturella kapitalet genom utbildning, vilket sedan genererar 
större möjligheter på arbetsmarknaden efter frigivning. Frigivningen kan i enlighet med 
Careership-teorin ses som en brytpunkt, en tid av förändring i individens liv, där 
handlingshorisonten kan upplevas som begränsad. Därför är Kriminalvårdens arbete med att 
planera för varje individs verkställighet, att se till varje individs behov, en viktig aspekt i 
arbetet med kvinnors förutsättningar på arbetsmarknad och för att möjliggöra en vidgad 
handlingshorisont. En förändring av en individs habitus bidrar även till en förändring av vad 
en individ ser som möjligt och omöjligt (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Förutom den planering som sker i början av verkställigheten så arbetar Kriminalvården också 
för att planera inför frigivning, vilket flera informanter uttryckte vikten av. Exempelvis 
genom att redan på anstalten ha förberett en studieplan som tar vid efter frigivning. Den 
besökta anstalten håller också i dagsläget på att bygga upp en yrkesutbildning för kvinnorna, 
vilket informanterna ansåg var positivt för kvinnornas anställningsbarhet efter frigivning. Den 
kommer att vara möjlig för klienterna att färdigställa efter verkställigheten. Detta visar att 
anstalten har en långsiktig strategi för att öka kvinnliga klienters anställningsbarhet och för att 
förhindra återfall i brott. Detta kan relateras till Hodkinson och Sparkes (1997) som menar att 
det finns perioder av rutin mellan brytpunkter. Genom att planera för studier så planeras även 
för rutinen mellan två brytpunkter, vilket också stärker individen inför framtiden. 

Informanterna i denna studie poängterade också vikten av att öka kvinnors möjligheter till 
yrkesutbildning. Att utbudet av yrkesutbildning enligt flertalet informanter är begränsat för 
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kvinnor bidrar till att de får en sämre möjlighet att tillgodogöra sig kulturellt kapital. Detta 
kapital skulle i sin tur kunna generera att kvinnorna upplevde en vidgad handlingshorisont 
efter verkställighetstiden, och det är inom den som beslut fattas. Enligt Hodkinson och 
Sparkes (1997) fattar individer beslut som är pragmatiskt – rationella, och de innefattar 
förutom inre faktorer som habitus även yttre faktorer såsom hur möjligheterna är på fältet, 
d.v.s. arbetsmarknaden. Kriminalvårdens samverkan med Arbetsförmedlingen framkom av 
flera informanter som betydelsefull för att kunna erbjuda individer möjlighet till utbildning 
och information om arbetsmarknaden. Genom information blir de medvetna om sina 
förutsättningar efter frigivning, samt vilka möjligheter som finns. Detta kan kopplas till det 
faktum att det numera är individen som själv måste göra sig anställningsbar för att kunna 
klara sig på arbetsmarknaden och att få de bästa förutsättningarna (Berglund, 2009). 

Att individer med ett kriminellt förflutet generellt har ett sämre utgångsläge på 
arbetsmarknaden är något som flera av informanterna upplevde, vilket visar vikten av att 
arbeta med de intagnas anställningsbarhet. Att kriminalitet kan påverka anställningsbarheten 
negativt bekräftas även av Ahmed och Lång (2017), Graffam, et al. (2008) och Jones Young 
och Powell (2015). Dock uttryckte ingen av informanterna att den intagnas kön i detta läge 
påverkade, vilket är en koppling som inte heller de nämnda studierna kunde utvisa. Däremot 
visade Ahmed och Långs (2017) studie att kvinnodominerade arbetsplatser i rekryteringsfasen 
lade mer vikt vid ett kriminellt förflutet. Likaså nämnde en av informanterna att det kan vara 
svårt att gå tillbaka till en karriär inom vård och barnomsorg. Detta kan relateras till Connell 
och Pearse (2015) som menar att det finns en könsbaserad arbetsfördelning i samhället. 
Indirekt kan detta tolkas som att kvinnor har svårare att få en anställning om de söker sig till 
yrken inom kvinnodominerade branscher jämfört med män som söker sig till mansdominerade 
branscher. Att på Kriminalvårdens kvinnoanstalter erbjuda yrkesutbildningar som är mer 
riktade mot ”manliga” yrken skulle därför kunna vara positivt för kvinnors anställningsbarhet. 
Det finns dock en medvetenhet kring detta enligt informanterna och de arbetar med att hitta 
bättre lösningar. Det finns till exempel en svetsutbildning på en kvinnoanstalt i Sverige, men 
det behövs ett större utbud. 
Att arbetsgivare påverkas av att individer har ett kriminellt förflutet kan kopplas till Goffmans 
(2014) teori om stigma, eftersom individer som varit fängelsedömda riskeras att stämplas som 
annorlunda. Att samhället kategoriserar individer som brottslingar och därmed sätter dem i ett 
fack får en negativ påverkan vid jobbsökning. Diskriminering mot människor som bryter mot 
den samhälleliga normen påverkar således individers anställningsbarhet. Därför är det, som 
informanterna nämner, viktigt att inom Kriminalvården arbeta för att stärka kvinnorna. Att få 
dem att känna sig värda att satsas på samt att ge dem möjlighet att tillgodogöra sig kapital, 
både socialt och kulturellt. Detta arbetar de med genom att möjliggöra att kvinnorna får en 
givande sysselsättning samt att de får information och kunskap om arbetsmarknad och 
utbildning. Att överlag arbeta för att öka de intagnas kapital skulle kunna bidra till att 
motverka stigmatisering.  

 

5.4. Sammanfattande analys 
Det som har genomsyrat hela processen med denna studie har varit betydelsen och behovet av 
ett större utbud av yrkesutbildningar för kvinnor. De har enligt informanterna i dagsläget 
begränsade möjligheter till yrkesutbildning på anstalt, och överlag är hela verksamheten 
anpassad till män, vilket beror på att kvinnor är i minoritet inom Kriminalvården i jämförelse 
med männen. Det faktum att kvinnor döms hårdare av samhällets normer än männen innebär 
en ökad risk för stigmatisering. Detta har framkommit i studien, men är ett komplext problem 
som inte har ett enkelt svar. Dock menar flera informanter att en givande sysselsättning och 
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bättre möjligheter till utbildning skulle ge de intagna bättre förutsättningar. Detta skulle också 
kunna generera en vidgad handlingshorisont och öka kvinnornas kapital. Alltså är utbildning 
en nyckelfråga. Vikten av utbildning uppmärksammades även av Arbetsförmedlingen (2014) 
som menade att det är svårt att klara sig på arbetsmarknaden utan gymnasieexamen, vilket 
också många av informanterna betonade. Detta tydliggör vikten av studie- och 
yrkesvägledning inom Kriminalvården. Ingen av informanterna uttryckte att det var någon 
könsskillnad gällande behovet av samtal med studie- och yrkesvägledare. Dock upplevde 
många av dem att kvinnorna har en svagare position på arbetsmarknaden och därmed skulle 
en adekvat studie- och yrkesvägledning kunna bidra till bättre förutsättningar för klienten. 
Likaså Kriminalvårdens ständiga strävan efter att anpassa de intagnas verkställighetsplan efter 
de individuella behov som framkommer, och att ha ”Bättre ut” som vision i sitt arbete, var det 
flera informanter som betonade som viktigt. Enligt informanterna fokuserar de på att ge de 
intagna bättre förutsättningar efter verkställighetstiden än vad de hade innan; att de blir mer 
anställningsbara. För att kunna göra detta har Kriminalvården ökat resurserna inom utbildning 
och studie- och yrkesvägledning för att täcka upp de behov som finns. 
 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer det att föras en diskussion kring rapporten och dess upplägg. Först 
reflekteras det kring det resultat som framkommit i rapporten. Därefter diskuteras rapportens 
förtjänster och brister, och slutligen ges exempel på uppslag för vidare forskning. 
 

6.1. Resultatdiskussion  
Som vi nämnde i inledningen så var det just kriminella kvinnors sämre förutsättningar på 
arbetsmarknaden som bidrog till valet av forskningsområde. Detta i kombination med att 
Skolinspektionens rapport (2012) visade ett det var få intagna som hade möjlighet till studie- 
och yrkesvägledning gjorde ämnet än mer intressant. När vi började forska visade det sig att 
behovet fortfarande är stort och att fler resurser behövs, men att tillgången till studie- och 
yrkesvägledning har utvecklats. Exempelvis, som det har framkommit i resultatet, ska alla 
klienter idag ha ett samtal med en studie- och yrkesvägledare innan studierna påbörjas. Detta 
anser vi tyder på att professionen har stärkts och att studie- och yrkesvägledarnas roll har 
blivit mer synliggjord. Dock borde yrkesrollen kunna stärkas ännu mer. Analysen av resultatet 
visar att de intagna förutom utbildning också är i behov av motivationshöjande insatser och 
hjälp att arbeta med sin inre styrka, vilket även Lovén (2015a) nämnde. Detta tänker vi i 
större utsträckning skulle kunna ingå i studie- och yrkesvägledarnas uppdrag, eftersom en stor 
del av studie- och yrkesvägledarutbildningen innefattar dessa aspekter. Som det är i dagsläget 
upplever vi att deras roll främst handlar om just studievägledning och att upprätta 
studieplaner. Dessa uppgifter är såklart också viktiga, men vi känner att vår utbildning har 
förberett oss för mer än så.  

Likaså har utbildningen gjort oss mer medvetna om att genus påverkar våra karriärer och 
livsval. Att kvinnor har sämre förutsättningar på anstalten blir tydligt i vår studie, vilket enligt 
flera informanter kan bero på att de är så få i antal. Det finns överlag väldigt lite forskning om 
intagna kvinnors situation, mycket just på grund av att de är färre i förhållande till män. Då 
kvinnor är i minoritet blir det därför ett "moment 22", eftersom det är svårt att dra slutsatser i 
forskning då en studie kräver ett stort empiriskt underlag. Det som dock var entydigt i vår 
studie var att Kriminalvården behöver utöka kvinnors utbildningsmöjligheter. Genom att 
kvinnorna får fler alternativ att välja på så vidgas deras perspektiv, både rent fysiskt men även 
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mentalt, att de ser utbildning som möjligt. För samtidigt som själva kriminaliteten kan 
begränsa deras möjligheter, så kan utbildning och sysselsättning på anstalten öka deras 
anställningsbarhet efter frigivningen. Detta är särskilt relevant för kvinnor eftersom de i större 
utsträckning söker sig till de yrken som inom ramen för den könsbaserade arbetsfördelningen 
är förknippade med kvinnor. Inom dessa yrken var det enligt Ahmed och Lång (2017) svårare 
att få anställning med ett kriminellt förflutet. Likaså det faktum att informanterna nämnde att 
flertalet intagna kvinnor är dömda för ekonomisk brottslighet tyder på ett ökat behov av 
omskolning för att förbättra deras anställningsmöjligheter. Dessa aspekter tänker vi synliggör 
ett särskilt behov av studie- och yrkesvägledning för kvinnor eftersom att de i högre grad kan 
behöva byta yrkesbana. Än om det i resultatet inte framkommer några könsskillnader gällande 
behov av studie- och yrkesvägledning upplever vi ändå att kvinnor med fördel kan behöva 
mer vägledning.  
Att Kriminalvården strävar efter att anpassa varje individs verkställighet efter deras behov 
tyder på att de främjar en ökning av deras framtida möjligheter. Däremot uppmärksammade vi 
att informanterna hade olika synsätt gällande vilket behov som var viktigast att tillgodose. 
Likaså Skolinspektionen (2012) noterade att det kan variera mellan anstalterna gällande deras 
behovsbedömning. Exempelvis visade det sig att informanterna resonerade olika kring om det 
var viktigast att individen var drogfri eller hade en utbildning. Vi anser att båda resonemangen 
har en poäng och det är svårt att bedöma vad som är primärt, men dock bidrar detta till att vi 
vill ifrågasätta om Kriminalvården för närvarande kan erbjuda likvärdighet för de intagna. 
Detta tydliggör också vikten av att den utredning och bedömning som görs verkligen utgår 
från individens behov och inte från den subjektiva bedömningen av den som gör utredningen.    
Oavsett om individen är drogfri eller har en utbildning så har det i studien framkommit att 
många individer med en kriminell historik riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden. Det 
beror till viss del på den stigmatisering som sker i samhället. Individer blir därmed dömda för 
sitt brott även efter frigivning. Speciellt kvinnor tenderar enligt flera informanter att dömas 
hårdare än män eftersom de mer bryter mot normen, och detta bekräftades också av tidigare 
forskning (Kordon & Wetterqvist, 2006; Lund, 2003). Ytterligare en faktor som kan inverka 
när individen söker arbete är om rekryteraren är en gammal eller ny bekantskap. Enligt 
Goffman (2014) tenderar en ny bekantskap att inte döma personen på samma sätt. Därmed 
borde det vara gynnsamt för individen att söka arbete på en ny arbetsplats. Men vi hävdar att 
det inte alltid behöver vara så eftersom en tidigare arbetsplats är medveten om vad individen 
kan tillföra, vilket i vissa fall borde vara mer fördelaktigt. Ifall detta stämmer eller inte är 
svårt att säga, men vi tänker att det viktigaste borde vara att inte döma en person på förhand, 
utan att se till den enskilda individen och hens egenskaper och kvalitéer. 
 

6.2. Rapportens förtjänster och begränsningar  
Denna studie har gett en inblick i Kriminalvårdens verksamhet, dess utbildningsinsats och 
studie- och yrkesvägledning, vilket vi anser är områden som individer generellt har dålig 
kunskap gällande. Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare såväl som privatpersoner är 
enligt vår uppfattning i behov av att tillgodogöra sig mer vetskap om detta. Ekbom et al 
(2016) menade att kvinnors kriminalitet har ökat något, och därför är detta ämne ännu 
viktigare att synliggöra. Dels för att motverka den stigmatisering som finns i samhället, men 
också för att kunna möta varje individ utan att låta deras förflutna färga bilden av dem. Alltför 
många dömer personer för snabbt och vår upplevelse är att när ord som "dömd", "fängelse" 
eller "brott" ingår i en individs identitetsbeskrivning så riskerar många att påverkas av detta 
och bilda sig en uppfattning om personen främst utifrån dessa aspekter. Detta tänker vi kan 
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minskas genom att uppmärksamma detta viktiga ämne och ge läsaren en bättre förståelse och 
större acceptans för individers olika bakgrund.  
Under skrivandets gång har vi stött på olika reaktioner från omgivningen som ligger till grund 
för vårt resonemang kring detta. Dels har många reagerat med förvåning över att vi har valt att 
forska om Kriminalvården, och kommentarer som "Jag hade inte en tanke på att det skulle 
finnas studie- och yrkesvägledare där" och "Jaha, varför ska ni studera det?" visar att det finns 
en okunskap. Likaså upplevde vi att det fanns ett "vi och dem" -tänk. Det har tydliggjorts för 
oss att många ser dessa individer som annorlunda och kategoriserar dem som en särskild 
grupp. I våra diskussioner med varandra har det framgått att vi också till viss del har gjort det 
tidigare. Rapporten har alltså under arbetets gång bidragit till att vi personligen har utvecklats 
och fått ett annat perspektiv om kvinnors kriminalitet. Ett uppskattat perspektiv som vi önskar 
att även våra läsare får ta del av. Speciellt de läsare som är blivande eller yrkesverksamma 
studie- och yrkesvägledare, eftersom att det är av stor vikt att kunna se hela människan och 
inte färgas av de brott de tidigare har begått. En individ ska inte behöva straffas också efter att 
verkställigheten är slut.  

Dock ska det tilläggas att inte alla har bemött vårt val av ämne för examensarbete med 
skepsis. Personer med mer insikt i ämnesområdet, såsom samtliga informanter, har mottagit 
vårt forskningsämne med stor entusiasm. Vilket kan tolkas som att det är ett viktigt ämne att 
belysa och även att de genom sin erfarenhet kan se de positiva aspekter som kan följa när 
ämnet berörs. Informanternas engagemang för kvinnor skulle kunna ha sin utgångspunkt i det 
faktum att kvinnor enligt Bermudez – Svankvist och Öberg (2012) har sämre förutsättningar 
att efter verkställighet få ett jobb. Detta tydliggör vikten av att arbeta med kvinnors 
möjligheter, vilket resultatet av denna studie också visar är ett aktuellt utvecklingsområde 
inom Kriminalvården. 
När vi låg i startgroparna av denna studie så hade vi en relativt negativ uppfattning av hur 
studie- och yrkesvägledning och utbildning bedrevs inom Kriminalvården. Vi hade tidigare 
kommit över rapporter och arbeten som visade tydliga brister och vår bild var att det område 
vi skulle undersöka hade förbättringspotential. Dock visade det sig tidigt att vår bild hade 
varit snedvriden och att verksamheten var betydligt bättre utvecklad än vad vi tidigare hade 
trott. Likaså var vi tveksamma till att det endast erbjöds studie- och yrkesvägledning på 
distans, vilket vi inte trodde skulle generera lika bra resultat. Men denna studie har 
uppmärksammat oss på fördelarna med distansvägledning, vilket vi också önskar att delge 
andra inom samma yrkesområde. Även om det fortfarande finns förbättringsområden, såsom 
att utöka studie- och yrkesvägledningen och utbildningsmöjligheterna, så känner vi oss 
inspirerade och hoppfulla inför framtiden gällande Kriminalvården. De har visat en 
medvetenhet kring jämställdhetsarbete och de belyser den problematik som också vi har 
uppmärksammat. Därmed hoppas vi att vår studie kan komma till nytta för vidare utveckling 
och mer forskning inom området. 
Den främsta begränsningen som vi upplever med vår studie är att den utgår från en specifik 
anstalt, vilket bidrar till att resultatet inte med säkerhet går att relatera till andra 
kvinnoanstalter. Det ger endast en inblick gällande hur det kan se ut på en kvinnoanstalt i 
Sverige, samt hur personalen på och i samverkan med anstalten upplevde verksamheten. Då 
syftet med studien var att studera personalens upplevelser ansåg vi att det var viktigare att få 
ta del av det mer djupgående än att studiens resultat skulle generera i generella slutsatser. Om 
än vissa delar av resultatet kan te sig nationellt likvärdiga är det viktigt att notera att 
majoriteten av empirin är insamlad i en lokal kontext. Det är endast studie- och 
yrkesvägledarna som är en central resurs som har alla Sveriges anstalter som 
upptagningsområde. Likaså är det noterbart att endast en informant representerar 
Kriminalvårdens samverkanspartners, vilket har bidragit till en subjektiv bild från det 
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perspektivet. Dock upplevde vi att den synvinkeln var värdefull för studien, om än ytterligare 
informanter hade varit att föredra. 
Vi är också medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi hade haft tid och 
möjlighet att intervjua ytterligare individer som samverkar med Kriminalvården. Likaså om vi 
hade samlat in empiri på andra kvinnoanstalter. Detta hade då gett oss en bredare bild och 
hade bidragit till att vi kunnat dra mer generella slutsatser av studien. 
 

6.4. Vidare forskning 
Då denna studie fokuserar på personalens upplevelser så vore det intressant att undersöka 
klienternas synvinkel som vidare forskning. Dels gällande hur de upplever studie- och 
yrkesvägledningen inom Kriminalvården, men även hur de upplever att de förbereds inför 
frigivning och livet utanför murarna. Genom att ta del av klienternas upplevelse skulle det 
vara möjligt att uppmärksamma utvecklingsmöjligheter och få vetskap om vad de önskar 
skulle finnas tillgängligt. Likaså vore det intressant att forska vidare kring före detta 
kriminella kvinnor på arbetsmarknaden, och då göra en jämförande studie för att kunna 
urskilja hur många som procentuellt får arbete. Detta för att notera om arbetslöshetssiffror 
verkligen skiljer sig mellan före detta kriminella och de som inte har dömts för något brott. 

Enligt en informant i denna studie pågår just nu flera utredningar om kvinnor på anstalt och 
om kvinnor med barn på anstalt. Det skulle vara intressant att undersöka vad dessa 
utredningar utmynnar i, och om de kommer att påverka kvinnors förutsättningar under 
verkställigheten. Därför vore det av intresse att göra en liknande studie som denna om ca 5 – 
10 år för att se om resultatet blir det samma. Detta skulle också vara av intresse eftersom 
Kriminalvården i dagsläget arbetar mycket för att utveckla arbetet med jämställdhet, vilket 
därför borde speglas i resultatet.  

Slutligen önskar vi generellt mer forskning kring kvinnor på anstalt och hur arbetet kan 
utvecklas för att ge dem bättre förutsättningar och en mer givande verkställighetstid. Då de är 
i minoritet så tenderar de att glömmas bort i den stora massan och på så vis behandlas 
annorlunda. Att i studier fokusera på kvinnors behov och att arbeta för att tillgodose dem 
skulle kunna generera att flera av dem får möjlighet att gå en bättre framtid till mötes.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledningsfrågor: 
x Hur länge har du arbetat? 

x Vilken utbildning har du?  

x Tidigare erfarenheter av Kriminalvården? 

x Vad är ditt uppdrag? 

x Kan du berätta om hur verksamheten är organiserad? 

x Styrdokument? 

 

Kvinnliga klienters möjligheter under verkställigheten: 

x Får personalen på kvinnoanstalten någon specifik utbildning? 

x Hur går det till när en intagen person först kommer till anstalten? 

x Upplever du att kvinnliga intagna har andra behov än manliga? 

x Upplever du någon skillnad mellan män och kvinnor?  T.ex. vid frigång? 

 

Utbildning under verkställigheten 

x Vilka utbildningar erbjuds? 

x Kan du berätta om hur utbildningen är upplagd? 

x Får alla klienter som önskar möjlighet att studera?  

x Hur skulle utbildning på anstalt kunna utvecklas? 

 

Kvinnors anställningsbarhet 

x Hur arbetar ni för att öka kvinnors förutsättningar till arbete efter frigivning? 

x Vad tror du är de viktigaste faktorerna för kvinnornas möjligheter till arbete?  

x Vad har ni för samarbetspartners? 

x Hur tror du att arbetsgivare ser på före detta intagna? 

x Har du någon kontakt med presumtiva arbetsgivare? 
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Studie- och yrkesvägledning: 

x Hur ser det ut med studie- och yrkesvägledning på anstalten? 

x Vad innebär studie- och yrkesvägledning för dig? 

x Vilka får studie- och yrkesvägledning? 

x Vad är din uppfattning om hur klienterna upplever studie- och yrkesvägledningen? 

x Hur har studie- och yrkesvägledningen utvecklats inom Kriminalvården? 

x Hur tror du att studie- och yrkesvägledningen skulle kunna utvecklas vidare? 

x När tycker du att studie- och yrkesvägledning borde introduceras för de intagna? 

x Beskriv hur du upplever behovet av studie- och yrkesvägledare i verksamheten? 

x Hur upplever du studie- och yrkesvägledningen via distans?  

x Vilka är de största utmaningarna i ert jobb? 

 

Avslutningsfrågor 

x Är det något som vi inte har pratat om som du vill tillägga? 

x Är det okej att vi kontaktar dig igen om det dyker upp fler frågor? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 
Umeå Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete om studie- och yrkesvägledning inom 
Kriminalvården. Vi vill därför intervjua dig som har erfarenhet och kunskap som kan vara 
värdefull för oss i vårt arbete. 
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera praktiken kring kvinnliga klienters 
utbildningsmöjligheter inom Kriminalvården med fokus på studie- och yrkesvägledning. Vi 
vill också undersöka hur kvinnornas anställningsbarhet påverkas och hur Kriminalvården 
arbetar med detta. Detta ämne anser vi är viktigt att studera då det finns lite forskning inom 
området och eftersom dessa kvinnor är i minoritet.  
 
Intervjun kommer att ta ca 30-60 minuter och vi vill gärna spela in samtalet. Inspelningarna 
kommer att raderas efter att arbetet är färdigt och godkänt.   
Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002). Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta intervjun om du vill och med det ditt deltagande. Intervjuerna kommer att behandlas 
konfidentiellt och det är endast vi som kommer att ha tillgång till materialet. Resultatet 
kommer att användas som empiri i vårt examensarbete på Umeå Universitet och alla 
informanter kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet. 
 
Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. Vår handledare heter Göran Widding och kan nås på mejl: 
goran.widding@xxx.se eller telefon: 090-XXX XXXX.  
  
Med vänlig hälsning   
Pia Björlingh och Lina Undsjö Viklund  
  
  
Våra kontaktuppgifter:  
Pia Björlingh  
piabjorlingh@xxx.com  
070X XX XX XX 
  
Lina Undsjö Viklund  
lina.u.viklund@xxx.com   
073X XX XX XX 
 


