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Men för mannen räcker det att erfara sin vilja till självhävdelse i den knutna näven för 

att han ska känna sin suveränitet bekräftad. Vid varje kränkning, varje försök att 

reducera honom till objekt, har mannen möjlighet att slå eller utsätta sig för slag. Han 

låter sig inte transcenderas av andra, han befinner sig i centrum av sin subjektivitet. 

Våldet är den autentiska prövning som visar om var och en håller fast vid sig själv, vid 

sina lidelser, vid sin egen vilja; att helt ta avstånd från våld innebär att förneka varje 

objektiv sanning, att innesluta sig i en abstrakt subjektivitet. En vrede eller ett uppror 

som inte får utlopp via musklerna förblir imaginärt. Det är en fruktansvärd frustration 

att inte rista in det som rör sig i hjärtat på jordens yta. 

- Simone de Beauvoir, Det andra könet, 1949 

 

 

Hello hurray we are the great 

We are the soldiers of the human race 

- Imperiet, Cocacola-Cowboys, 1985 

 

 

 
 

 

 



Abstract 

Cocacola-cowboys and boy-soldiers - on the pedagogy of masculinity in 

correctional facilities 

Aiming at a deeper understanding of social structure in male dominated spaces this essay 

regards Swedish correctional facilities as pedagogical institutions where participants engage 

in learning activities. Through the lens of the situated pedagogy of Jean Lave & Etienne 

Wenger the institutions are seen as constituted of two primary communities of practice, one 

engaging the correctional officers and one engaging the inmates. Using the concept of 

legitimate peripheral participation for analysis the potential for rehabilitation and learning in 

the correctional facilities is considered from both these sides. With this pedagogical view of 

correctional facilities as a foundation the main goal of the essay is to consider the role of 

masculinity in the social structures of prison. Raewyn Connell’s concept of hegemonic 

masculinity and specifically protest masculinity is used as a theoretical base for the gender 

aspect of the essay. Three interviews with correctional officers and one with a former inmate 

are analyzed using the aforementioned theories. The results show that the community of 

practice for correctional officers, though relatively equal in it’s gender distribution, is one 

thoroughly characterized by gender disparities where masculinity plays a great part in the 

power struggles of the work place. In the study of the inmates the results show a community 

of practices based mainly outside of prison, reaching within it’s walls. A class based protest 

masculinity is a big part of the social positioning within this structure. The character of 

masculinity realized in the two pedagogical structures are easily compared and differ mainly 

in correctional officers adherence to societal norms and boundaries, and the dissregard of 

these norms by inmates. The results call for an increased awareness of pedagogical structures, 

within the Swedish department of corrections as well as within the criminal community. A 

focus on how masculinity plays a part of these structures is suggested as a possible path 

towards better rehabilitating care. 
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1. Inledning 
I aktivitetsrummets soffgrupp på en av Sveriges klass 2-anstalter sitter jag med sex-sju killar 

från anstaltens ungdomsavdelning. De är alla under 21 och antagligen dömda för relativt 

grova brott, jag är där för att hålla ett pass i sexualundervisning med min kollega från RFSU. 

På ett av våra frågekort läser en av killarna högt ”hur känns det att vara kär?”, reaktionen 

kommer omedelbart från flera runt bordet – ”Bästa känslan”, ”det är som värme i hela 

kroppen!”. ”Kan det inte vara jobbigt också?” frågar jag och flera nickar, ”jo, verkligen” säger 

en kille, ”speciellt när man är här”. 

Senare samma eftermiddag står jag utanför ett bibliotek och småpratar med Johan, han arbetar 

som kriminalvårdare och vi har precis avslutat en intervju. Det har gått knappt en vecka sedan 

det terrordåd på drottninggatan i Stockholm då fem människor dog och Johan berättar om 

reaktionerna på hans avdelning, ”då var det ju flera som hurrade”. Jag nickar, ”för de står 

liksom utanför…” säger jag, och Johan förstår vad jag menar. 

Under det senaste året har jag regelbundet besökt några av kriminalvårdens anstalter och 

dessa besök har fått mig att ifrågasätta min bild av maskulinitet. Bilderna går inte ihop, killen 

som just berättade om rädslan inför att bli pappa, eller sina problem med svartsjuka pratar tio 

minuter senare om att bomba Pridefestivalen. Med en inställning om genus som enspårigt, 

följande en viss linje där vissa åsikter och beteenden följer med andra åsikter och beteenden 

så framstår många av de här männen för mig som motsägelsefulla. Är då denna miljö särskilt 

intressant för att betrakta maskuliniteten? En plats som verkar blanda alla manstyper jag 

någonsin har stött på i en stor gryta och röra om. Anstalten är en miljö där våldsbejakande och 

klasspräglade praktiker möts. Det lågkvalificerade yrket kriminalvårdare, som de flesta 

stannar i några år som ett steg på väg mot något annat samt en samhällets kontroll och straff 

över de som lever utanför, som inte låter sig anpassas, eller inte klarar av att anpassa sig.  
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2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att betrakta kriminalvården ur ett pedagogiskt perspektiv med fokus 

på genus och identitetskonstruktion. Genom intervjuer med personer som alla har erfarenheter 

av livet och arbetet i anstalt
1
 så är syftet specifikt att betrakta hur maskulinitet konstrueras och 

vilken roll den spelar i anstaltens sociala miljö, för både kriminalvårdare och interner. 

- Hur kan kriminalvårdens anstalter och invånare förstås genom ett pedagogiskt 

perspektiv på lärande som socialt och situerat? 

- Hur tar sig hegemoniska maskuliniteter uttryck och vilken roll spelar maskuliniteter i 

anstalternas sociala sammanhang? 

3. Tidigare Forskning 
Vid en översikt av det forskningsfält som rör kriminalvården, kriminalitet och våld kan jag 

konstatera att sådan forskning som antar någon form av genusperspektiv är relativt vanlig, 

men att ett specifikt perspektiv på maskulinitet inte är närvarande i samma utsträckning. 

Kriminalvården uppmärksammade denna brist senast hösten 2016
2
 och efterfrågar mer 

kunskap på området. Även om indikationer därmed finns på att kriminalvården som 

myndighet nu uppmärksammar genusfrågor på olika sätt så är forskningen relativt 

knapphändig. I projektkatalogen för kriminalvårdens egen enhet för forskning och 

utvärderingsarbete (FoU) kan jag vid en översiktlig genomgång av deras slutförda projekt 

konstatera att många av dem har könsspecifika frågeställningar, majoriteten berör mäns brott, 

men mycket få av dem involverar en genusanalys eller behandlar maskulinitet specifikt (FoU 

2015). I antologin Masculinities in the Criminological Field: Control, Vulnerability and Risk-

Taking (2014) konstaterar också författarna inledningsvis att den kriminologiska forskningen 

präglats av en blindhet inför genus. Detta trots att kopplingar mellan våld, brottslighet och 

maskulinitet gjordes redan på 50-talet. I det följande presenterar jag forskning som betraktar 

tvångsvård och kriminella män ur ett genusperspektiv.  

3.1 Anstalten ur ett genusperspektiv 
Kriminalvårdens anstalter betraktas ofta som en kraftigt mansdominerad värld. Dock har 

kriminalvården haft ett tydligt mål i att rekrytera kvinnor och anstalterna i Sverige har idag en 

                                                           
1
 I dagligt tal är prepositionen på fängelse/anstalt vanlig, i anstalt ses dock som korrekt språkbruk. ” Lag 

(1974:203) om kriminalvård i anstalt”: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1974203-om-kriminalvard-i-anstalt_sfs-1974-203 
2
 ”Ny syn på manlighet – en nyckel till färre återfall” https://www.kriminalvarden.se/om-

kriminalvarden/nyheter/2016/oktober/ny-syn-pa-manlighet--en-nyckel-till-farre-aterfall/ 
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relativt hög andel kvinnliga kriminalvårdare, ca 38 %. Trots den relativa jämställdheten i 

könsfördelning så har kvinnor och män som arbetar på anstalter i regel olika sysslor och 

roller. Kvinnliga kriminalvårdare har i större utsträckning akademiska meriter och enligt 

Bruhn har de också ett tydligare rehabiliterande syfte i att söka sig till yrket. Detta leder till en 

ojämn könsfördelning mellan olika avdelningar på fängelser, där avdelningar med fler 

kvinnor förknippas med rehabiliterande mål i verksamheten, medan mansdominerade 

avdelningar förknippas med fokus på säkerhet (Bruhn 2013, 129). 

Någon allmän bild av ”fängelsekultur” är enligt Bruhn, Nylander och Lindberg svår att ge, 

stora skillnader föreligger mellan anstalter och ofta även mellan olika avdelningar. 

Anstalterna och dess kultur måste dock betraktas som klassiskt hierarkiska och som en 

samverkan mellan ”intagenkultur” (bland internerna) och ”yrkeskultur” (bland vårdare), dessa 

två kulturer påverkar varandra. En specifik karaktärisering av kriminalvårdarnas yrkeskultur 

ligger i begreppet emotionellt lönearbete, yrkesrollen är präglad av att arbeta med andras 

känslor i stor utsträckning, samtidigt som du kontrollerar dina egna (Bruhn, Nylander, 

Lindberg 2008, 47-49). Kriminalvårdare förväntas spela över ett stort register av beteenden, 

ofta omvårdande men även tuffa och redo att vid behov använda fysiskt våld mot klienterna 

(Ibid. 60). 

Kim Silow Kallenberg har i sin avhandling Gränsland (2016) studerat tvångsvård på ett 

såkallat Särskilt ungdomshem (SiS). I jämförelse med kriminalvårdens anstalter så är denna 

vård inte en straffrättslig påföljd, utan ett ingripande i livet hos ungdomar som befaras vara i 

riskzonen för att skada sig själva eller andra. Behandlingen innehåller dock straffande 

aspekter, viss frihetsberövning samt tvång, den sociala miljö som ett särskilt ungdomshem 

utgör är alltså direkt jämförbar med anstaltsmiljön som jag fokuserar på här (Kallenberg 2016, 

20). Kallenbergs fokus ligger på personalen, behandlingsassistenterna, och hon kan påvisa 

förhållanden rörande könsfördelning som är slående lika de som jag återgivit gällande 

kriminalvårdare ovan. Kvinnorna är något färre bland personalen men har en högre 

utbildningsgrad än männen vilket leder till att män och kvinnor ofta har olika roller och 

arbetssysslor på ungdomshemmet. Som Kallenberg uttrycker det finns det en ”klasskillnad 

som i hög grad överensstämmer med en könsskillnad” (Ibid. 22-23). 

Kallenberg finner i sin analys av behandlingsassistenternas sätt att bemöta och behandla 

ungdomarna ett flertal logiker som styr relationerna på behandlingshemmet. Det sociala 

sammanhangets logik och biologins logik berör frågan om arv eller miljö. Det är tydligt att 
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vissa bakgrunder, som att vara barn till missbrukare eller att ha haft en uppväxt i fattigdom, 

bidrar till att ungdomarna konstrueras som mer logiska i sitt avvikande beteende än om de 

kommer från ”normala” förhållanden (Kalenberg 2016, 70-71). Samtidigt samverkar dessa 

sociala förklaringsmodeller med biologistiska, främst i form av så kallade bokstavsdiagnoser. 

Sådana diagnoser ses som medfödda, individuella och interna, de betraktas aldrig som helt 

eller delvis socialt konstruerade eller sammanhängande med klass. Kallenberg förstår dessa 

logiker som olika sätt för behandlingsassistenterna att göra ungdomarna ”kulturellt 

begripliga” (Ibid. 75-78). En tredje logik som Kallenberg identifierar och som för min studie 

är den mest relevanta benämns som en machologik. Denna logik tar sig utryck genom att både 

män och kvinnor inom institutionen förväntas förkroppsliga, eller förhålla sig till, en 

”känslomässigt hård och fysiskt centrerad manlighet”. Heterosexualitet förutsätts både av 

personalen och av ungdomarna och män och kvinnor konstrueras i stor utsträckning som 

motsatser (Ibid. 114-116). 

Machologiken inom personalen artikuleras i anslutning till en logik om praktiskt kunnande. 

Könsskillnaden i utbildningsnivå resulterar inte i att den kvinnliga personalen har högre status 

på institutionen, utan snarare i att den manliga personalen diskursivt sätter teoretisk kunskap i 

motsats till fysisk styrka, mer utbildad personal innebär med denna logik mindre säkerhet på 

avdelningarna (Ibid. 190). Kvinnlig personal konstrueras också som problematisk på 

heteronormativ grund, de förväntas få problem i yrket i form av sexuella närmanden från de 

intagna. Samtidigt konstaterar Kallenberg att inga tydliga strategier finns för att hantera 

problem med sexuella trakasserier om de uppstår utan sådana problem förväntas hanteras 

individuellt (Ibid. 114). En vanlig föreställning är att en ”blandning” av individer bland 

personalen är att föredra. De kategoriseringar som då lyfts är män - som står för styrka och 

ordning, kvinnor och äldre personer - som står för omvårdnad samt ”invandrare” - som 

förväntas kunna knyta an till de intagna med invandrarbakgrund. Detta synsätt har lett till att 

fler män med invandrarbakgrund har anställts, men tjejer med sådan bakgrund har inte 

diskuterats och finns i liten utsträckning representerade. Att inkludera en mångfald av 

sexualiteter och könsuttryck är inte heller närvarande i idén om en blandad personalgrupp 

(Ibid. 205-206). 

I likhet med Kallenberg har Nina Jon i sin artkel Transforming Cowboy Masculinity into 

Appropriate Masculinity (2014) studerat ett ungdomshem, men Jons studie ger ett historiskt 

perspektiv där journaler från Foldins hem för pojkar från 50- och 60-talet analyseras. Jon 

lägger fokus på institutionens syn på pojkarna och hon poängterar att hon rör sig inom en 
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klass-specifik maskulinitetsdiskurs; historiskt är det tydligt att de som dömts till vård eller 

straff har varit arbetarklasspojkar. Lika tydligt är det att flickor historiskt och fram till idag 

hamnat inom liknande institutioner med en moraliserande syn på ”problematisk” sexualitet 

som främsta grund (Jon 2014, 19). 

På Foldins var det tydliga målet att göra bråkiga pojkar till ansvarstagande män med 

självkontroll. Den pedagogiska idén var enkel; institutionens män skulle ersätta de manliga 

förebilder som ansågs saknas i pojkarnas uppväxt och som de behövde för att utveckla en 

positiv maskulinitet. Behandlingen bestod i stort sett av att enbart vara på institutionen och 

genom arbete och lydnad gradvis förändra karaktären, ansvaret för denna förändring 

placerade institutionen i stor utsträckning på pojkarna själva (Ibid. 25-29). En intressant 

aspekt i Jons analys av Foldins journaler är hur institutionen konstruerade en mall för lämplig 

maskulinitet, hennes analys ger en bild av de strikta kriterierna för en riktig pojke: 

Cleanly but not vain, dutyfully obeying his superiors with a smile, but without being under their 

heels. He was a proper worker, who got up in the morning and earned his daily bread with joy, 

understanding the value of his labour. Furthermore, he supported his peers, he was decent and 

nice, and he shared his gifts generously. But he did not buy himself friendships and he did not suck 

up to people. He did not pick fights, but if challenged he entered the battle willingly. He stood his 

ground (Jon 2014, 29). 

Citatet visar hur maskulinitet kan vara en mycket fin linje att vandra, Jon gör jämförelser med 

femininitet som ofta teoretiserats som just omöjligt motsägelsefull i sin ideala form (Jon 2014, 

30). Både Jon och Kallenberg finner den här motsägelsen i sina studier av tvångsvård, 

Kallenberg beskriver det som en spänning mellan olika maskulina subjektspositioner. 

Samtidigt som våld patologiseras och fördöms från institutionen så finns det ständigt 

närvarande situationer där våld är legitimt och förväntas av vissa maskulina subjekt 

(Kallenberg 2016, 116). Jon menar att den behandlingsform som utövas på Foldin, där själva 

närvaron på institutionen, strikt disciplin samt positiva förebilder ska leda till förändrat 

beteende, fortfarande i högsta grad är levande. Hon konstaterar att en stor misstolkning var att 

anta att pojkarna inte förstod hur de skulle vara som män och behövde läras detta. Jon 

betraktar snarare dessa pojkar som mycket skickliga på att realisera den maskulinitet som var 

nödvändig utefter deras förutsättningar. Foldins blev inte en miljö där andra typer av 

maskuliniteter möjliggjordes för pojkarna utan det motsatta, en grogrund för en specifik typ 

av idealiserad manlighet (Jon 2014, 32).  
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3.2 Marginaliserade mäns maskulinitet 

Jag har läst ett antal studier som betraktar maskulinitet intersektionellt och utifrån en 

performativ syn på genus. Ett flertal maktordningar och uttryck lyfts fram som relevanta att ta 

hänsyn till i mäns maskulinitetsprojekt. Qvotrup Jensens analys tar upp en intersektion mellan 

maskulinitet och rasifiering. Han har studerat danska män med erfarenheter av andrafiering - 

att behandlas som den andre i förhållande till dansk nationalitet. Jensen fann specifika typer 

av identitetskonstruktion för denna grupp. Männens strategi var ofta att försöka aktualisera en 

latent positiv symbolisk mening inom andrafieringen. Eftersom att en ”svart” kultur, hip-

hopen, fanns tillgänglig för dem där etniska minoritetspositioner hade ett eget positivt värde 

så antog de denna position. För dessa marginaliserade män så får då intersektionen mellan 

etnicitet och kön ett stort värde. Identiteten som konstrueras beskrivs som ”sexig-farlig” och 

är starkt heterosexuellt hävdande och patriarkal. I ett försök att motsätta sig en 

marginalisering i termer av rasifiering så framhävs alltså en mansroll som på flera sätt är 

destruktiv. Intressant är att Jensen framhåller att klass inte blev en källa för symbolisk mening 

och identitetsskapande för männen, de kunde inte vända sig till en positiv arbetarklassidentitet 

för att bestrida marginalisering (Jensen 2010, 20).  

Ytterligare en faktor av vikt vid teoretisering av maskulinitet är ålder. Anita Heber framhåller 

det som en av de viktigaste faktorerna för våldsamma mäns maskulinitetsprojekt i artikeln 

You thought you were superman (2015). Heber visar i sin analys inte enbart att mäns 

identiteter skiljer sig med deras åldrar, utan även att en utvecklingsdiskurs är en viktig faktor 

när män förhåller sig till kriminell kultur. Oavsett hur gamla männen i studien var så kunde de 

använda sig av en berättelse om utveckling bort från gatukultur för att distansera sig från det 

kriminella livet, och samtidigt motsätta sig hegemonisk maskulinitet. Huvudpoängen för 

Heber är att det är omöjligt att fixera maskulina identiteter. Människor har förmågan att kod-

växla, i hennes studie påvisas exempelvis hur män kan identifiera sig med och byta mellan 

rollerna som kriminell och som vanlig Svensson. Att dela in män i värderade 

maskulinitetskategorier blir problematiskt då enskilda män kan uttrycka hegemonisk 

maskulinitet ena stunden samtidigt som de bidrar till att ogöra genus när de realiserar 

feminina diskurser i en annan situation (Heber 2015, 63-75). I likhet med detta konstaterar 

Taylor, das Nair och Braham i en studie av förövare och brottsoffer att våld för vissa män 

framstår som ett sätt att göra genus, även här i enlighet med Judith Butlers 

performativitetsteori. Våld är med denna analys det sätt att hävda maskulinitet som uppstår 

för män när andra sätt, som faderskap, äktenskap och karriär inte är tillgängliga för dem och 
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maskuliniteten hamnar i ”kris” (Taylor, das Nair, Braham 2013, 781). Det våld som då 

används kan anses som helt legitimt eller som förkastligt beroende på betraktarens position. 

En återkommande struktur är dock att mäns våld ses som legitimt i större utsträckning om 

förövarens manlighet sårats och om våld är den resurs han har tillgänglig för att hävda sin 

maskulinitet (McFarlane 2013, 332-333). 

Bilden den tidigare forskningen ger mig är att det är svårt att teoretisera den kriminella 

mannen och placera honom i ett tydligt fack, han är en utövare av makt och en förtryckare 

samtidigt som han är marginaliserad. Jag vänder mig i följande teoretiska del till Connells 

teori om hegemonisk maskulinitet, vilken är grunden som de flesta maskulinitetsforskare idag 

står på.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens teoretiska ansats är att kombinera en genusvetenskaplig teori om maskulinitet med 

en pedagogisk teori om sociala lärandemiljöer. Först presenteras i denna del Raewyn Connells 

hegemoniska maskulinitet med ett särskilt fokus på begreppet protestmaskulinitet, samt viss 

kritik av dessa begrepp. Därefter presenteras Lave & Wengers teori om situerat lärande. 

4.1 Maskulinitet som hegemonisk och underordnad, auktoriserad och 

marginaliserad.    
Grunden i Connells maskulinitetsteori är begreppet hegemonisk maskulinitet, begreppet 

hegemoni hämtas från Gramsci och beskriver en kulturell dynamik som innebär att en grupp 

kan upprätthålla en ledande position utan att ständigt hävda denna position med våld. 

Hegemonins ledande ställning har en karaktär av självklarhet och ”sunt förnuft” och är 

mycket svår att ifrågasätta. På så sätt har mäns dominans över kvinnor beskrivits, liksom 

kapitalismens ställning som ekonomisk organisering av våra samhällen (Connell 2008, 115). I 

mönster av genusrelationer upprätthåller en typ av maskulinitet alltid den hegemoniska 

positionen, vilket gör att andra typer av maskulinitet är underordnade. Vad som är 

dominerande och vad som är underordnad maskulinitet är en föränderlig relation som skiftar 

mellan olika sammanhang och som är möjlig att påverka. Connell framhåller tydligt att 

maskulinitet måste betraktas på detta sätt och inte som någon låst karaktärstyp. Att identifiera 

olika typer av maskulinitet inom en individualistisk kultur tenderar att diskutera dessa som 

konsumentval istället för som konsekvenser av maktordningar (Ibid. 114). Vissa förhållanden 

reproduceras dock ständigt i olika mönster av genusrelationer. Heterosexuella mäns dominans 



 

8 
 

och homosexuella mäns underordning är exempelvis enligt Connell en maktrelation som är en 

hörnsten i de flesta maskulinitetsstrukturer (Ibid. 116). 

Vidare adderar Connell en nivå av delaktighet till den ovan beskrivna relationen mellan en 

hegemonisk maskulinitet och en underordnad. Mycket få män kan förkroppsliga det som för 

tillfället utgör hegemonisk maskulinitet, men många kan passivt tjäna på detta ideal utan att 

stå i ”patriarkatets frontlinje” (Ibid. 117). Den hittills beskrivna strukturen beskrivs av 

Connell som en inre relation i genusordningen. En central del av denna teori är dock även hur 

denna ordning fungerar i intersektion med andra maktordningar; arbetarklassmaskulinitet och 

rasifierad
3
 maskulinitet utgör för Connell marginaliserade maskulinitetspositioner. Individer 

från en marginaliserad grupp kan uttrycka hegemonisk maskulinitet, men bara på ett 

auktoriserande sätt, det vill säga genom att bekräfta den dominerande gruppens hegemoniska 

maskulinitet. De kan därmed bidra till genusstrukturen, som präglas av vithet och 

medelklassideal, utan att detta får en ”nedsipprande” effekt inom den marginaliserade 

gruppen – svarta män i allmänhet får inte större social auktoritet för att några av dem 

förkroppsligar maskulina ideal i termer av berömmelse, rikedom och fysisk styrka (Connell 

2008, 118-119). 

4.1.2 Kritik mot hegemonisk maskulinitet 

Trots att Connell tydligt poängterar att den hegemoniska maskuliniteten inte är en låst 

karaktärstyp så har teorin fått kritik just för att den definierar vem som är en problematisk 

man. Lucas Gottzén skriver i en sammanfattning av kritiken att begreppet ofta använts just när 

den problematiska maskuliniteten ska pekas ut i något sammanhang. En annan kritik rör 

våldsutövande, vilket enligt Connell är en central mekanism för upprätthållandet av en 

hegemonisk maskulinitetsposition. Kritiker poängterar att våldsutövande sällan sker från den 

grupp som kan antas inneha den hegemoniska positionen utan snarare av arbetarklassmän. Jag 

anser dock att Connell med begreppet protestmaskulinitet som jag redogör för nedan, 

förtydligar att våld kan vara ett sätt att hävda maskulinitet för vissa marginaliserade grupper, 

för andra grupper är ett sådant våldsutövande inte nödvändigt utan maskulinitet kan hävdas 

genom kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital (Gottzén 2013, 31-33). 

                                                           
3
 Connell använder i sin bok begreppet svarta maskuliniteter, hämtat från Robert Staples. Jag väljer begreppet 

rasifierad maskulinitet eftersom att det förefaller fånga en större vidd av marginalisering i termer av hudfärg, 
etnicitet, nationalitet och språk som blir relevant i uppsatsens analysdel. Begreppet har dock samma relation 
till en vit hegemonisk position. 
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4.2 Protestmaskulinitet & Cowboymaskulinitet 

Connell finner genom intervjuer med unga män från arbetarklassen som har en bakgrund av 

våld, drogbruk och utanförskap en särskild form av maskulinitet som jag specifikt vill lyfta 

fram. Karaktäristiskt för denna protestmaskulinitet är ett ofta nästan parodiskt överdrivet 

uttryck med inslag av våld och kraftigt hävdande av heterosexualitet och motstånd mot 

homosexualitet. Samtidigt kan dessa män avvika från maskulinitetens konventionella 

stereotyper på flera sätt. För Connell beror detta till stor del på att männen som ger uttryck för 

protestmaskulinitet genom sin klassposition inte på samma sätt tar del av den ”patriarkaliska 

utdelningen” i form av ekonomiska fördelar gentemot kvinnor. De använder istället 

överdriven maskulinitet som en reaktion på den maktlöshet som en uppväxt i utanförskap och 

fattigdom innebär, som ett sätt att göra anspråk på makt utan att besitta några egentliga 

maktresurser (Connell 2008, 142-147). 

Connells protestmaskulinitet har fått kritik av Nina Jon, vars studie presenterades under 

rubriken tidigare forskning. Jag vill här lyfta fram Jons teoretiska diskussion eftersom att den 

direkt förhåller sig till och delvis motsätter sig Connells begrepp protestmaskulinitet. Jon 

lyfter Connells begrepp tillsammans med James W. Messerschmidts begrepp oppositionell 

maskulinitet som likvärdiga teoretiseringar av unga kriminella mäns maskulinitetsprojekt. Jon 

menar att Connells och Messerschmidts koncept visar på en maskulinitet som ständigt står i 

protest mot någonting i majoritetssamhället. Med det egna begreppet Cowboymaskulinitet 

öppnar Jon upp för en tolkning som inte bara fokuserar på vad dessa män sätter sig emot utan 

även vad de inspireras av; deras stil. Detta öppnar för en jämförelse med den maskulinitet som 

iscensätts av exempelvis poliser och soldater, en identitet byggd på tuffhet, våld och fara som 

kan härledas till det maskulinitetsnarrativ som ständigt återges i kulturen (Jon 2014, 20-22). 

4.3 Jean Lave & Etienne Wenger – Situerat lärande 
Lave & Wengers teori om situerat lärande förhåller sig till en gängse bild av hur lärande går 

till som ofta reproducerats i akademi och kultur; individen internaliserar kunskap som hen 

mottar utifrån, exempelvis från en lärare eller en bok. Det här sättet att se på lärande skapar en 

skarp gräns mellan insidan och utsidan, det gör lärande till en primärt cerebral process och får 

oss att bortse från specificiteten hos den lärande, världen runt hen och deras relation (Lave & 

Wenger 1991, 47). Teorin om situerat lärande kan ses som en brygga mellan en syn på 

världen där kognitiva processer är det primära och en där sociala processer är det primära. För 

att kraftigt förenkla de två sidorna: Jag lär mig, alltså gör jag – Jag gör, alltså lär jag mig. 
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Någon sådan uppdelning är inte möjlig att göra, istället förespråkar Lave & Wenger att vi 

väljer att betrakta lärande som en integral del i all social praktik (Ibid. 34).   

I syfte att teoretisera det lärande som oundvikligen sker i sociala situationer så används 

begreppet Legitimt perifert deltagande. Begreppet uppmärksammar att den som lär sig något 

oundvikligen deltar i praxisgemenskaper och att bemästrandet av färdigheter och kunskap 

kräver att nykomlingar rör sig från periferin mot fullt deltagande i gemenskapens 

sociokulturella praktik (Ibid. 29). Vi kan se till de klassiska formerna av lärlingsskap där en 

mästare eller veteran delar sin kunskap med en lärling som ett exempel på detta koncept av 

lärande. Dock är det sällan eller aldrig fråga om en enkel lärare/elev relation som ger upphov 

till lärande. Både nykomlingen och veteranen ingår i en gemenskap och ofta är det denna 

gemenskap i sig som sätter ”läroplanen”. Drivkraften kan ofta lokaliseras i viljan att ”bli en 

medlem som den”, att nå den status som andra medlemmar i gemenskapen har. På detta sätt 

menar Lave & Wenger att utbytet mellan deltagare som är på samma ”nivå” i organisationen 

kan vara ett större villkor för lärande än relationen till veteranen (Ibid. 91-93). 

Legitimt perifert deltagande är en aktiv process både i situationer där lärande förväntas eller 

är det uttalade målet, så som en skolsituation, samt i det vardagliga livet där vi kanske inte alls 

tänker oss att vi är engagerade i en lärandeprocess. En viktig poäng är att även om en 

intention till lärande finns så kan själva lärandet inte lokaliseras i lärarens intentioner eller 

önskade resultat. Det lärande som faktiskt sker beror snarare på gemenskapens karaktär och 

den sociokulturella kontext gemenskapen ingår i. Därför kan det som deltagare lär sig vara 

”problematiskt” i förhållande till vad som lärs ut (Ibid. 40-41). 

Särskilt intressant för mitt ämne och material är vad Lave & Wenger säger om miljöer som 

placerar nykomlingar i motsatsställning till veteraner. I deras exempel handlar det om miljöer 

där lärlingar överarbetas för profit och förnekas tillgång till praxisgemenskapen som helhet. 

Sådant auktoritärt beteende ger ofta upphov till informella mellanliggande praxisgemenskaper 

i vilka det ofta finns ett motstånd mot den primära organisationsformen (Lave & Wenger 

1991, 64; 76).   

4.4 Teoretisk diskussion 
Mina teorival grundar sig i min bild av vad som karaktäriserar en anstalt: Dels är den en 

lärandemiljö, dess syfte är att förändra, rehabilitera och utveckla sina invånare. Dels är den 
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manligt kodad, 95 % av alla intagna i anstalt är män
4
 och på film och TV konstrueras 

anstalten som en utpräglad machomiljö. Genom att kombinera dessa teorier och betrakta 

anstaltsmiljön med deras hjälp har jag velat närma mig en ny förståelse om hur destruktiv 

maskulinitet lärs ut och blir förhärskande i ett sammanhang. En insikt för mig är dock att 

maskulinitet inte kan konceptualiseras som ett pedagogiskt projekt med Lave & Wengers 

teori. Vare sig människor som frihetsberövas i anstalt eller de människor som arbetar där 

samlas kring maskuliniteten som sin praxis. Praktiken är snarare det kriminella livet samt 

yrkesrollen som kriminalvårdare och i dessa praktiker med deras tillhörande kulturella 

identiteter har maskuliniteten en mycket framträdande roll. En tydlig likhet mellan de teorier 

jag har studerat är att de tar en ontologisk position, från en marxistisk dialektisk tradition, där 

vi måste förstå agent och värld som ömsesidigt beroende. Subjektet skapas av sin historia och 

sitt sociala sammanhang lika mycket som hen skapar sin historia och sitt sociala sammanhang 

(Lave & Wenger 1991, 50-51; Connell 2008, 20-21). I studiet av vad som ur ett samhälleligt 

perspektiv kan betraktas som negativa, eller icke-normativa praktiker och identiteter, väl 

exemplifierat av den kriminella macho-mannen, frågar vi oss kanske vilka faktorer som är att 

skylla. Är det klasstrukturer, rasism, heder och machoideal, eller är det bokstavsdiagnoser, 

dålig uppväxt och otur? Faktum är att vi inte i en analys av detta fenomen kan utelämna någon 

av dessa faktorer, de är alla bidragande. Connell är kritisk mot de sociala vetenskapernas 

tendens att upprepa deskriptiva studier där vi än ur det ena än ur det andra perspektivet 

belyser mannen i specifika sammanhang och finner saker att skylla för hans beteende. En mer 

fruktbar väg är kanske att betrakta maskulinitet situerat och relationellt (Connell 2008, 20). 

Med hjälp av en teori om pedagogiska strukturer kan vi betrakta i vilka situationer 

maskulinitet blir en faktor för individers lärande. 

5. Metod 

5.1 Varför intervjua? 
Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkman är intervjuer en lämplig metod att använda framför 

allt då vi söker svaret på frågan hur (Kvale & brinkman 2014, 143). För att nå verkligt 

generaliserbar kunskap genom intervjuer, särskilt om en massiv organisation så som 

kriminalvården, krävs en mycket stor mängd data. Jag har ingen sådan intention, istället ligger 

mina frågeställningar nära individnivån, intentionen är att inhämta intervjupersonernas 

                                                           
4
 Enligt statistik från Kriminalvården fanns den 1 oktober 2015 4064 män och 228 kvinnor inskrivna i anstalt. 

https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/anstalt/ 
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personliga erfarenheter för att ge perspektiv på de valda teorierna (Thomsson 2010, 55). Jag 

upplever det också som att jag har mötts av en stark vilja från de intervjuade att delta och 

berätta om sina arbeten. Flera av de intervjuade kriminalvårdarna har gett uttryck för att de 

uppskattade tillfället att få reflektera över en tillvaro som många gånger är påfrestande och 

som är svår för utomstående att förstå. Mina egna förkunskaper om miljön kan här ses som en 

stor tillgång som bidragit till en trygghet i intervjusituationen, jag tar dock med mig in i 

analysarbetet att intervjuerna säkerligen färgats av att jag på någon nivå redan bildat mig en 

uppfattning om anstaltsmiljön. 

5.2 Intervjusituationen 
Thomsson likväl som Kvale och Brinkman poängterar vikten av intervjuns iscensättning. De 

första minuterna av intervjun kan vara avgörande för intervjupersonens förtroende och 

förmåga att fritt delge sina erfarenheter och känslor (Kvale & Brinkman 2014, 170). Vad som 

gör en person trygg och bekväm är naturligtvis subjektivt men jag har månat om att 

genomföra intervjuerna på platser där intervjupersonerna enligt egen utsago trivs och känner 

att de kan tala fritt. Intervjuns inledande orientering är viktig för att intervjupersonen dels ska 

förstå de etiska aspekter av deltagande som återges längre fram i detta avsnitt, men även för 

att inge ett förtroende (Ibid. 170). Jag har försökt hålla inledningen lättsam och att tidigt i 

intervjun delge mina egna erfarenheter av att arbeta i anstalt samt visat på kunskap om 

kriminalvårdens specifika terminologi. Intervjupersonerna har svarat an på den här taktiken 

och jag har generellt upplevt dem som avslappnade och öppna i samtalen (Thomsson 2010, 

93). Utöver den intervjuguide som bifogas som bilaga II har jag varit mån om att 

intervjupersonerna ska ges möjlighet att bidra med kunskap bortom min förhandskunskap. Jag 

har i slutet av samtliga intervjuer bett dem reflektera fritt om ämnet och fylla i det som de 

själva tänkt på när de fått höra om uppsatsens ämnen. Detta har lett till några av de mer 

intressanta samtalen och de mest personliga detaljerna i deras redogörelser (Kvale och 

Brinkman 2014, 171).   

5.3 Urval 
Inledningsvis var min intention att enbart intervjua män med erfarenheter av frihetsberövning 

för denna uppsats. Efter att ha tagit del av tidigare forskning om kriminalvårdare som ett yrke 

starkt präglat av genus har jag dock insett det intressanta i att även fokusera på 

kriminalvårdarna och deras pedagogiska perspektiv. I linje med det hermeneutiska tankesätt 

som presenteras nedan och en vilja att låta arbetet utvecklas under dess gång är jag öppen för 

nya insikter och data samtidigt som jag behåller mitt teoretiska fokus (Fejes & Thornberg 
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2015, 27). Av denna anledning har uppsatsens riktning ändrats något under arbetet och jag 

betraktar sociala genuspräglade strukturer både inom gruppen kriminalvårdare och bland 

internerna. Jag har varit i kontakt med kriminalvården både om intervjuer med 

kriminalvårdare och interner. Att göra intervjuer med interner i anstalt fick jag dock ett avslag 

på med säkerhet som motivering, detta har bidragit till mitt beslut att fokusera främst på 

kriminalvårdare. Beskrivningen av internernas liv och sociala praxis är därför i första hand 

återgivna genom kriminalvårdarnas perspektiv. Jag har dock även intervjuat en tidigare intern 

med lång och gedigen egen erfarenhet av anstalter ur internens perspektiv, samt av att vara i 

anstalter som utbildare.  Jag ser denna intervju som en kompletterande expertintervju i syfte 

att problematisera vårdarnas utsagor (Kvale och Brinkman 2014, 129). 

Genom en kontakt som arbetar som kriminalvårdare nådde jag ut till en mängd av hens 

kollegor via ett e-postutskick, i brevet specificerade jag att jag skrev en uppsats med fokus på 

pedagogik och maskulinitet. Jag fick fem svar, av dessa fem var det tre som i slutändan 

svarade på min förfrågan om att ses. ”Bobby” rekryterades som intervjuperson genom en 

kontakt på den organisation där han arbetar. Nedan ges en kort beskrivning av informanterna. 

Fatima 30 år 

Fatima har idag en chefsposition inom kriminalvården men hon har tidigare jobbat ”på 

golvet”. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta som kriminalvårdare. 

Johan 31 år 

Johan har arbetat inom kriminalvården i tre år efter att tidigare ha arbetat tio år som snickare, 

han sökte sig till arbetet delvis för att han varit intresserad av att söka till polishögskolan. 

Jessica 26 år 

Jessica blev inspirerad av en universitetslärare att söka sig till kriminalvården där hon jobbat 

inom flera olika typer av anstalter under 3 års tid, även hon har varit intresserad av att söka till 

polishögskolan. 

Bobby 44 år 

Bobby har långvarig egen erfarenhet av att vara frihetsberövad i anstalt. Efter att han själv 

lämnat det kriminella livet så arbetar han med en organisation som försöker få andra på 

anstalter att göra detsamma. Bobby besöker ofta olika anstalter och engagerar internerna där i 

samtalsgrupper eller håller föreläsningar.   
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5.4 Analysmetod 
De fyra intervjuerna har inledningsvis transkriberats översiktligt, denna första transkribering 

har inte gjorts ordagrant utan beskrivande i syfte att kunna överblicka materialet (Kvale & 

Brinkman 2014, 221). Utifrån denna transkribering har jag delat upp materialet i relevanta 

koder utifrån syfte och frågeställningar, exempelvis har jag kategoriserat utifrån om materialet 

berör maskulinitet, kriminalvårdare, interner eller flera av dessa koder (Ibid. 241). En sådan 

kodning kan jämföras med en lodrät analys, där jag delat upp varje enskild intervju i 

kategorier, därefter kan dessa kodade sektioner sammanföras med de delar av de andra 

intervjuerna som har samma koder och betraktas sida vid sidan, en vågrät analys (Thomsson 

2010, 151-158). På detta sätt har jag successivt funnit mönster i materialet och kunnat dra 

slutsatser om vilka delar som varit mest relevanta att inkludera i uppsatsens resultatdel. Dessa 

delar har sedan transkriberats noggrant. Jag väljer en transkriberingsnivå som är lämpad för 

meningsanalys, där det språkliga i sig inte är föremål för analys. Jag vill dock bevara 

talspråkigheten i citaten och i så stor utsträckning som möjligt ge läsaren en känsla för det 

samtal som hen får ta del av, av den anledningen väljer jag att inkludera pauseringar och 

disfluenser (Kvale & Brinkman 2014, 220-223). 

5.4.1 Hermeneutisk meningstolkning 

I tolkningen av intervjupersonernas utsagor följer jag en hermeneutisk tradition. Centralt för 

det hermeneutiska tolkningssättet är en pendling mellan att betrakta delarna och att betrakta 

helheten. Ett enskilt citat måste relateras till min förståelse av personens hela förhållningssätt, 

liksom till den helhet som utgör min uppsats och mina förkunskaper. När en tolkning har 

gjorts förändrar detta helheten, varpå nya tolkningar kan göras. På det sättet förefaller 

hermeneutisk tolkning kunna fortgå för alltid, det är dock rimligt att tolkningen avslutas när 

tolkaren nått en god gestalt, ett inre sammanhang i texten utan logiska motsägelser. I 

hermeneutiken finns ingen tro på en förutsättningslös eller objektiv tolkning, det går inte för 

mig som tolkare att sätta mig utanför mina förkunskaper. Genom detta kan min analys 

kritiseras för att vara subjektiv och ovetenskaplig. Av denna anledning måste en nivå av 

reflexivitet ständigt finnas närvarande i analysen, där jag utför tolkningar med en medvetenhet 

om mina egna förkunskaper (Thomsson 2010, 39-40). I sammanhanget kan det vara av 

särskild vikt att jag arbetar som sexualupplysare för RFSU och att jag i denna kapacitet besökt 

en handfull svenska anstalter ett 20-tal gånger för att träffa unga män. Jag har även en examen 

i Pedagogik, vilket har influerat mitt val av teori i den här uppsatsen och säkerligen 

återspeglas i hur min analys utförs. Jag vill också göra det uppenbart för läsaren att denna 

uppsats inte har som ansats att nå någon objektiv sanning om maskulinitet inom 
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kriminalvården, utan dess resultat präglas av en perspektivistisk subjektivitet. Om en annan 

forskare med en annan teoretisk ansats tolkar intervjuerna så kommer resultatet också att bli 

ett annat, min ansats är att ge en tolkning utifrån situerat lärande och hegemonisk maskulinitet 

och därmed uppnå en inre koherens i uppsatsen (Kvale & Brinkman 2014, 252-260). 

5.5 Forskningsetik 
Allt forskningsarbete ställer etiska krav på forskaren och inte minst när det är frågan om att 

möta människor och höra deras personliga berättelser. Deltagarna i denna undersökning har i 

flera fall redogjort för personliga detaljer eller detaljer som är känsliga i deras yrke, detta 

förtroende ställer vissa krav på mig som författare och ansvarig för undersökningen. 

Göran Hermeréns God Forskningssed (2011) samt Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1999) är de texter som främst 

informerat mig om etiska riktlinjer för uppsatsen. I praktiken har det först och främst inneburit 

att tillhandahålla deltagarna tillräcklig information om studien för att de ska kunna ge sitt 

informerade samtycke till deltagande i den (Hermerén 2011, 49). I Informationskravet så som 

de formuleras av Vetenskapsrådet inkluderas förutom genomskinlighet gällande studiens syfte 

och innehåll information till deltagare om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst, även efter intervjun, kan ångra sitt deltagande (HSFR 1999, 7). Samtycke har inhämtats 

skriftligt från deltagarna enligt bilaga I (Ibid. 9). Utöver ovanstående så utgörs de 

forskningsetiska principerna främst av krav på konfidentialitet och riktlinjer för nyttjande av 

det insamlade materialet. De intervjuer som genomförts och transkriberingen av dem får 

endast användas inom ramen för detta projekt och inte i andra sammanhang (Ibid. 14). 

Konfidentialitet innebär att deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej kan ta del av dem samt att jag som författare av denna uppsats fingerar samtliga 

namn och anonymiserar sådana detaljer som kan leda till att läsaren förstår vilka deltagarna är 

(Ibid. 12). Utifrån denna uppsats specifika förhållanden har jag utöver fingerade namn valt att 

inte redogöra för deltagarnas exakta arbetsplatser, kriminalvården är en av Sveriges största 

myndigheter, ändå är det inte otroligt att den insatte genom information om säkerhetsklass 

och avdelningstyp kan få en bild av vilka deltagarna är. Jag har skrivit min analys med en 

medvetenhet om dessa förhållanden. 

6. Resultat & Analys 
I följande del presenterar jag utdrag ur mitt material och ansluter dessa till mina teoretiska 

perspektiv. I linje med mina frågeställningar har jag i analysens första del fokuserat på 
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anstalters sociala och pedagogiska struktur, och funnit det relevant att dela upp denna analys i 

en sektion som berör kriminalvårdarna och en som berör de intagna. I analysens andra del 

fokuserar jag på maskulinitetens betydelse i båda dessa grupper. 

6.1 Anstaltens sociala struktur 
Anstalten kan ses som en miljö där två primära kulturer möts, en hos personalen och en hos 

de intagna (eller ”klienterna”, vilket är hur de intagna oftast benämns av kriminalvårdarna och 

det begrepp som jag hädanefter använder primärt). Att en sådan uppdelning finns blir för mig 

tydligt i samtalen med mina intervjupersoner och liknande resultat har påvisats i tidigare 

forskning på anstalter (Bruhn, Nylander, Lindberg 2008, 47-49). Jag kommer i denna första 

del av analysen att betrakta kriminalvårdarnas yrkeskultur samt den sociala strukturen i 

klienternas värld och diskutera dessa. Ett övergripande resultat är att positiva relationer 

mellan klienter och kriminalvårdare anses av samtliga intervjuade personer som en 

förutsättning för goda resultat inom kriminalvården.   

6.1.1 Kriminalvårdares praxisgemenskap 

Mina intervjuer med kriminalvårdare har bland annat berört varför de och deras kollegor 

söker sig till yrket, den övergripande bilden är att det för intervjupersonerna har funnits en 

önskan att göra en social skillnad i jobbet och att ”arbeta med människor”. Bilden av vilka 

som arbetar som kriminalvårdare är spretig, det förefaller som att olika motivationer kan 

finnas för att söka sig till yrket. De intervjuade kriminalvårdarna är överens om att det för 

många är ett genomgångsyrke på väg mot något annat, ofta polishögskolan eller utbildningar 

inom beteendevetenskap. Arbetet är relativt lågavlönat och kräver inte högskoleutbildning. 

Johan berättar att han har sökt jobbet för att han vill påverka och göra en skillnad för killar 

som är fast i kriminalitet, jag frågar om alla inom yrket har den motivationen. 

Johan: Nej, nej. 

Jesper: Vad kan det finnas för andra motivationer? 

Johan: Eh… Det är en trygg anställning. Det ger ju en lön. Som det ser ut nu så är det ju, eh, 

ganska lätt att få anställning asså kriminalvården står ju inför liknande utmaningar som polisen. 

Det är ju ett yrke… Eller det är en myndighet med ett dåligt rykte kring sig och… det är svårt att 

tillsätta den personal som måste finnas.   

Den yrkeskultur som präglar kriminalvården skiljer sig från många andra arbeten i betoningen 

på säkerhet. Flera uppmärksammade incidenter de senaste åren, bland annat den då en 24-årig 
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kriminalvårdare misshandlades till döds på häktet i Huddinge
5
, har gjort att säkerhetsfrågan 

aktualiserats ytterligare. Yrket är ett där en kan bli tvungen att använda våld för att försvara 

kollegor och skydda klienter från varandra. Jessica jämför yrkeskulturen med den som finns 

inom polis eller räddningstjänst, konflikter läggs åt sidan i vissa delar av jobbet. 

Jessica: Även om nån tjafsar på jobbet… med en, eller nån som blir sur så måste vi ändå kunna 

hålla varandra om ryggen när det händer någonting. Kan liksom inte bara gå därifrån för att man är 

tjurig på nån. 

Att personlig säkerhet och risken för våld finns närvarande i yrket bidrar till en nära 

sammanhållning i arbetsgrupper, kriminalvårdarna beskriver det som att man blir närmre sina 

kollegor efter att de har skyddat en från en våldsam person eller backat upp en verbalt. 

Samtidigt innebär riskerna konflikter mellan olika perspektiv på hur de ska hanteras. En 

återkommande beskrivning är att de finns de kriminalvårdare som är mer fokuserade på 

säkerhet och de som är mer fokuserade på dialog och behandling och att en mer eller mindre 

öppen konflikt mellan dessa positioner ofta präglar anstalterna. De kriminalvårdare jag har 

intervjuat positionerar alla sig själva på den mer vårdande sidan. Jag och Jessica diskuterar 

uppdelningen. Hon ger uttryck för att båda sidor behövs, men hon medger att det finns 

motstridigheter. Jag frågar om det blir en kamp från de olika perspektiven när nya anställda 

kommer in i verksamheten. 

Jessica: Det kan det faktiskt bli! Eller asså inte, inte så att det syns tydligt så men… Eh, den som 

får liksom lära upp personen kanske kan sätta sin prägel lite. Eh, är det då en som är väldigt hård 

och bestämd och fyrkantig då kan man se att det lätt färgas av på den nya. Sen så brukar det där… 

Den personen brukar hitta sitt sätt sen i alla fall. Men, ja lite. 

Citatet och mina diskussioner med kriminalvårdarna visar att deras arbete och hur man lär sig 

det i relativt stor grad är socialt. De ger i flera fall uttryck för att stora aspekter av arbetet inte 

går att lära sig genom studier eller kurser utan enbart genom att ”gå bredvid” någon erfaren 

och se hur den personen bemöter klienterna. Vissa aspekter av arbetet är också svåra att förstå 

för den som inte upplevt dem: 

Johan: Sen kan det väl också va saker som man kanske har en föreställning om ska va ganska lätt, 

eh, som man också tvingas möta som inte är så lätt och det är ju det här kanske att du… tvingas 

låsa in människor eller, eller rättare sagt det är ju ditt jobb. Du ska ju se till så att de håller sig till 

                                                           
5
 ”Fångvårdare dödad av häktesfånge” (SVT Nyheter 2011/10/03) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/fangvardare-dodad-av-haktesfange-3 
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ordningen, du ska kunna låsa in dom på kvällarna. Du ska kunna ha den här distansen att du 

liksom… Personlig men inte privat. Eller vad man ska säga. 

Det finns alltså i yrket som kriminalvårdare utrymme för att ta olika sociala och praktiska 

positioner. Även om yrket förknippas med att följa noggranna scheman, hålla tider och utföra 

mekaniska och regelstyrda förflyttningar av människor så uttrycker intervjupersonerna att de 

sociala aspekterna av yrket är viktigast för dem och att mycket av denna praktik utvecklas 

relationellt mellan kollegor. Yrkeskulturen kan kategoriseras som en praxisgemenskap (Lave 

& Wenger 1991, 14).  Kriminalvårdare är också ett arbete som innebär att arbetstagaren 

psykiskt måste hantera den makt och det tvång som det innebär att exempelvis låsa in 

människor. Även praktiker för att hantera detta utvecklas i stor utsträckning socialt på 

arbetsplatsen. En allmän bild som intervjupersonerna ger är att många kollegor är cyniska och 

förutsätter att alla klienter är bortom all rehabilitering, sådana förhållningssätt kan ses som 

försvarsmekanismer för att hantera det faktum att du som kriminalvårdare utövar makt och 

våld mot de som är frihetsberövade. Jag kommer längre fram i analysen att få anledning att 

återvända till flera av de ovan diskuterade sociala strukturerna när jag betraktar hur genus och 

maskulinitet specifikt spelar en roll i kriminalvårdarnas praxisgemenskap. Innan det betraktar 

jag klienternas sociala sammanhang med en liknande analys. 

6.1.2 Frihetsberövade mäns praxisgemenskap 

Hur ser då den sociala strukturen ut mellan de män som sitter frihetsberövade på häkte och 

anstalt? En inledande fråga för mig har varit huruvida vi kan betrakta det som att klienterna 

ingår i en tydlig praxisgemenskap på samma sätt som kriminalvårdarna. Tydligt är att de ingår 

i en struktur som kriminalvården etablerat för dem där de arbetar, ingår i olika 

rehabiliteringsprogram och har sociala aktiviteter, men är deras sociala struktur centrerad runt 

dessa aktiviteter? I syfte att besvara den frågan och närmare undersöka frihetsberövade mäns 

tillvaro frågar jag inledningsvis Bobby om han anser att det finns en fängelsekultur. 

Bobby: Asså… Fängelsekultur asså… Asså jag, när jag satt mina första voltor då fanns det… Då 

fanns det ju en viss liksom… slags… fängelsekultur. Jag minns till exempel när jag satt på 

[specifik anstalt] då satt vi ju liksom, då var det ju avdelning ettan där var det bara de Romska 

zigenarna som satt va, så dom fick ju en avdelning för sig själva. Sen på tvåan där satt vi andra 

med invandrarbakgrund och sådär liksom (skratt) och, och på tredje våningen då var det 

svenskarna bara liksom. Och idag så, då ser det väl… Det finns liksom inte de här, idag är det ju 

mycket liksom… Det är mycket… Det är inte samma att sitta inne idag som det var att sitta inne 

då va. Men någonting som alltid är detsamma det är ju liksom att, det finns ju den här hierarkiska 

liksom… Vad du sitter för. Vad du har för status. 

Jesper: Utgörs hierarkin i gruppen av vad man sitter för? 
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Bobby: Ja, faktiskt så är det ju så. Det är ju där nånstans liksom… Sen är det ju såhär att, eftersom 

klientelet oftast är återkommande så… så känner man ju varandra så, förstår du, så? 

Bobbys beskrivning visar på flera faktorer som är återkommande i mitt material, dels att 

anstalter är mycket skiftande och olika i sina utformningar, både historiskt och geografiskt. 

Här finns även en nivå av uppdelning baserat på etnicitet. En sådan uppdelning förefaller inte 

i mina intervjuer med kriminalvårdare vara en enbart historisk företeelse utan sker än idag, 

om än inte så organiserat att kriminalvården utformar hela avdelningar efter etnisk/nationell 

härkomst. Samtliga kriminalvårdare talar framför allt om en tydlig linje mellan de som 

behärskar svenska (oavsett härkomst) och de som inte gör det, de som oftast är papperslösa 

eller EU-migranter och som kallas för ”importer” av de övriga klienterna. 

Fatima: Det är väldigt… ”import” har ju liksom blivit verkligen ett skällsord och det är mycket 

liksom ”Öh, men dom luktar!” ”Öh, det är bara dom som… det är dom som snor all frukost!” 

Jesper: Ok, och det är ett mönster som går igen i olika grupper att… 

Fatima: Ja, det är det. 

 Att klienterna delar upp sig efter sådana linjer och att det är hårda skott från de svensktalande 

mot ”importerna” förklaras av kriminalvårdarna med att ”klientelet är rasistiskt” i flera fall. 

För att återkoppla till Bobbys redogörelse för fängelsekultur finns där dock ytterligare en 

återkommande faktor; klienterna känner ofta varandra utanför anstalten. Enligt samtliga 

intervjupersoner förhåller det sig så att merparten av anstalternas klienter är återkommande 

och ingår i kriminella nätverk utanför anstalten. Dessa nätverk följer i stor grad med in 

innanför anstaltens murar och utgör basen för den sociala gemenskapen där. Att papperslösa 

nyanlända personer förskjuts från den sociala samvaron kan naturligtvis bero på rasism och 

språkförbistring, men även på att de inte har någon kontakt med den praktik som anstaltens 

gemenskap byggs runt. 

Vid intervjuerna har jag valt att fokusera särskilt på de situationer då nykomlingar anländer 

till grupperna. I analysen av den sociala strukturen i ett sammanhang kan förfarandet vid en 

nykomlings anländande vara avgörande. I intervjupersonernas beskrivningar av dessa 

situationer kan jag särskilja två tydliga scenarior, i det ena känner den nya personen en eller 

flera personer på avdelningen redan, varpå han enligt intervjupersonerna oftast kan tas upp i 

gemenskapen på ett oproblematiskt sätt. Om nykomlingen däremot inte känner någon blir 

anländandet i mycket en språklig fråga, att introducera sig är avgörande. 

Johan: Om de känner nån så slipper de ju hela den biten. De slipper det här utanförskapet, men det 

är klart att det finns de som har en viss del av utanförskap initialt därför att det är någon slags 
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kutym att när man är ny på en avdelning så går man runt och hälsar på alla och så berättar man 

även för alla… varför man är där. 

Jesper: mhm. Och det vet man att man ska göra? 

Johan: Ja 

Jesper: Hur har man fått veta det? 

Johan: Asså, min bästa gissning är erfarenhet. 

Jesper: Ja... Ja men jag tänker om man är där första gången. 

Johan: Då är det nog för att man får frågan och inte liksom… räds att… Ja men man inser att ja 

det förväntas ett svar på den här frågan, det är lika bra att jag besvarar den. 

(…) 

Jessica: Ibland så kommer personen in. Det är dödstyst. Och går bara förbi. Och då vet man lite att 

okej, det där kommer inte köpas riktigt för oftast om inte den personen tar för sig och säger… Går 

fram och hälsar då… Det kan vara svårt för den personen att komma in i gruppen, eh, faktiskt. 

Enligt Lave & Wenger är språkets roll i en praxisgemenskap som mest framträdande vid 

introduktionen, att hitta gemenskapens sätt att tala och att veta när det är lämpligt att tala, eller 

att inte tala, är avgörande för om en nykomling tar en plats i gemenskapens periferi och kan 

börja delta (Lave och Wenger 1991, 105-106). Johan nämner också en annan social faktor på 

anstalt som samtliga intervjupersoner nämner; vilket brott man är dömd eller anklagad för. 

Det förväntas av en att man delger denna information och den kan ge en bättre eller sämre 

plats i en hierarki. Brottens ”dignitet” är i stor utsträckning korrelerande med straffskalan, 

grövre brott är högre ansedda. Undantaget är sexualbrott som i regel fördöms, vilket är en stor 

anledning till att sexualbrottslingar får vistas på egna avdelningar där de inte kommer i 

kontakt med andra klienter. Johan vill dock, i motsats mot andra intervjupersoner, tona ned 

den roll som detta spelar för positionering i den sociala hierarkin och belyser en annan aspekt 

av berättande om ”vad man sitter för”: 

Johan: Dels så är det så att människan som individ är nyfiken… Nånstans är det nån nyfikenhet. 

Sen tror jag att det är mycket såhära… Tristess. Asså det finns ingenting som… Ja men de kollar 

på TV hela nätterna, det finns bara skräp på teven. På dagtid så sitter dom bara och… berättar 

gamla rövarhistorier om vad dom gjort tidigare, spelar spel… Asså det blir en ganska tjatig vardag. 

Så så fort man får chans att få nya intryck så kommer det som på en beställning med en ny klient. 

Därför då har man en ny rövarhistoria att höra på. För man har redan hört om rånet mot Arlanda 

tre gånger (skratt) för att det var nåns största bedrift. Så jag tror det är mycket… Det är mycket i 

människans natur att lära känna nån, bli nyfiken. Och det tar sig uttryck på det här sättet.  

Jesper: Så det handlar inte om det här… Det är ingen positionering liksom ”jag vill vet vad du… 

sitter för, för att veta vilken plats du har? 
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Johan: Det kan det va… Kanske, kanske underliggande. Men jag tror att, det inte är… Jag tror 

inte det är det viktigaste därför om det skulle vara en tävlan om, liksom, ledarrollen. Så skulle dom 

redan vetat vem den här individen är. Därför man kan inte komma som liksom helt okänd, man har 

aldrig hört talas om ens namn, och sen ska man inta en ledarroll. Av min erfarenhet såhär långt så 

existerar inte det. Är man inte ett namn på utsidan då kan man inte heller bli ett namn på insidan. 

Johan visar tydligt, liksom även de andra intervjupersonerna, att den centrala praktiken som 

fängelselivets sociala hierarki struktureras kring för klienterna inte sker på anstalten. Snarare 

är det den kriminella praktiken och levnadssättet som utgör praxisgemenskapen som 

nykomlingar måste finna sin plats i. Att introducera sig, berätta varför man är där och få dra 

sina ”rövarhistorier” kan jämföras med sociala tester som avgör hur bekant nykomlingen är 

med sammanhangets praxis. För att konkretisera detta kan vi skilja på att tala inom en praktik 

och att tala om en praktik. Att tala inom är nödvändigt i utförandet av praktikens konkreta 

sysslor där talandet fyller specifika funktioner så som koordination och fokuserande på 

uppgiften. Att tala om handlar däremot mer om att stötta gemenskapen, att berätta 

rövarhistorier bygger gemenskapens minne och signalerar medlemskap. Att veta hur ett 

sådant berättande ska gå till, när det är lämpligt att berätta, vilka element berättandet ska 

innehålla och hur det ska låta språkligt är viktiga faktorer. Att på anstalt redogöra för varför 

man är där är alltså socialt positionerande på mer än ett sätt och blir ett sätt att avgöra om du 

kan ta en roll i den primära praktiken, som egentligen pågår utanför anstalten (Lave & 

Wenger 109). I vissa av intervjupersonernas berättelser blir det också tydligt att 

praxisgemenskapens krav på genomskinlighet och att alla deltagare ska redogöra för vad de 

”sitter för” har ett inslag av tvång som drivs av maskulinitet. 

Jesper: Varför är det så viktigt då? 

Jessica: Eh, jag tror… Det är ju en väldigt… Ja men en hedersfråga tror jag. För har de suttit med 

till exempel en som har golat, eller nån som sitter för någon våldtäkts… ja, brott. Då ska det inte 

komma ut sen att de som har suttit med den här killen inte har gjort nåt åt saken. Att de liksom 

har… 

Jesper: Något i form av våld? 

Jessica: Ja, precis. Hotat ut nån eller fått nån flyttad eller slagitpå nån. Kommer det ut sen till 

andra människor liksom att, jaha men du satt med den här men du gjorde ingenting. Då kan det bli 

säkert en, ja men säkert en reprimand för den personen då.  

Jessicas citat visar hur klienternas praxisgemenskap inte är harmonisk och positivt laddad 

utan innehåller tvång. Att ta reda på information om andra deltagare är inte enbart en praktik 
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byggd på nyfikenhet utan även ett sätt att skydda sig mot framtida potentiella reprimander 

(Lave & Wenger 76). I den här typen av agerande används hegemonisk maskulinitet som en 

drivkraft. Jag tolkar begreppet ”heder” i sammanhanget som syftandes på hedern hos det 

kriminella sammanhang man tillhör likväl som på en individuell nivå, och det som utgör 

hederns gränser är nära förbundet med det som utgör den hegemoniska maskulinitetens 

gränser.  

6.2 Hegemonisk maskulinitet i anstalt 
I en miljö som är relativt homosocial och som kulturellt kodats som manlig och fylld av våld, 

hur tar sig maskuliniteten uttryck? Vilken roll spelar den i den sociala struktur som hittills har 

framställts? En övergripande slutsats är att maskulinitet och genusstrukturer är mycket tydliga 

sociala faktorer i både kriminalvårdares och klienters liv. Maskuliniteten kan vara en social 

normativ måttstock att förhålla sig till för gemenskapens deltagare, men den kan också vara 

ett slagträ i en kamp om tolkningsföreträde i arbetet. För de intervjuade personerna förefaller 

det i första hand självklart att maskuliniteten har en stor roll för klienterna där den ofta ses 

som en källa till deras beteenden och kriminella liv. Återkommande är ord som ”macho”, 

”alfahane” och ”tuffing”. 

Fatima: När vi sitter och pratar med dem om, om deras brott och varför det blev som det blev, 

asså, man kan nysta så himla mycket. Och mycket av det, liksom, hamnar på samma ställe och det 

är liksom vad det innebär att va en man. Att man ska vara asså, när det handlar om typ, de kanske 

säljer vapen eller säljer knark eller vad som helt, det är liksom, man ska va… Man ska va en bra 

man, man ska va en tuff man, man ska va härdad, man ska… Inte känna så mycket.    

(…) 

Jessica: Antingen kan [klienterna] prata sig till och charma alla, att det kan vara ett drag. Eller att 

man är stor och stark, det kan också vara ett drag. Äldre män är ju oftast, är de som ofta hamnar 

automatiskt i ledar-, liksom, position för dom får väl nån automatiserad maskulinitet för att de är 

äldre… Har lite mer skäggväxt (skratt) och så. Så absolut. Och sen så har vi… Jag har lite en 

känsla av att deras maskulinitet också handlar lite om… Ja men dels pengar, framgång, tjejer. Så 

att det kanske inte nödvändigtvis behöver va liksom det yttre helt och hållet utan även såhär ”ja, 

men jag äger en strippklubb!” eller ”jag har si och såhär många tjejer” eller… 

Bilden som Fatima och Jessica ger är i stor utsträckning i linje med det som kan anses vara en 

allmän bild av hegemonisk maskulinitet i hela samhället. Connell anser dock inte att det finns 

någon allmängiltig hegemonisk maskulinitet, i varje sammanhang intar någon typ av 

maskulinitet den hegemoniska positionen i ett mönster av genusrelationer, men hur denna typ 

ser ut skiftar och är ständigt föränderligt (Connell 2008, 114). En tydlig särskiljande faktor för 
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den rådande hegemoniska maskuliniteten i kriminella mäns praxisgemenskap är en tydligare 

legitimering av våld för att försvara eller närma sig en hegemonisk position. Tidigare 

forskning visar dock att våld ofta, även i icke-kriminella sammanhang, kan anses legitimt av 

just samma anledningar, att försvara hedern eller straffa den som brutit mot 

maskulinitetsnormer (McFarlane 2013, 333).  

Connell beskriver en ingrediens som mer framträdande än någon annan i västvärldens 

hegemoniska maskuliniteter, nämligen homosexuella mäns underordning och heterosexuella 

mäns dominans (Connell 2008, 116). Johan ger ett tydligt perspektiv på denna fråga i 

förhållande till anstaltsmiljön. Han berättar för mig i slutet av vårt samtal att han lever med en 

annan man, detta faktum är han relativt öppen med inför sina kollegor och han säger sig ha 

blivit positivt överraskad av hur detta togs emot, han kommer tidigare från ett arbete som 

snickare, där han menar att det var ”mycket värre”. Tidigare i intervjun har Johan beskrivit 

sina manliga kollegor som stundvis macho och våldsbejakande, på frågan hur dessa kollegor 

förhåller sig till homosexualitet svarar han att ”Det är en väldigt välkomnande… Vad ska man 

säga? Den här maskuliniteten är ändå nånstans… väldigt… Politiskt korrekt.” Samtidigt som 

Johan har denna positiva egna erfarenhet av miljön som tolerant, uttrycker han en stark oro 

för att hans sexualitet ska komma ut på arbetsplatsen. 

Johan: Min största rädsla är egentligen att det kommer ut till de jag arbetar med. Och då menar jag 

inte kollegorna utan då menar jag klientelet. 

(…) 

Jesper: Varför tror du att det skulle bli så? (att öppenhet skulle försvåra Johans arbete med 

klienterna) 

Johan: (Skratt) För att dom eh… Asså nu generaliserar jag, men klientelet delar inte samma 

värderingar som samhället i stort liksom. Där finns ju mycket såhära, uttryck för homofobi. 

Jesper: Mmm 

Johan: Och kanske inte såhär liksom… äkta homofobi, men i alla fall att det tar sig uttryck i form 

av såhär liksom nedlåtande kommentarer och… och liknande. Och att vissa av de här 

kontrollåtgärderna vi gör, som att vi visiterar personer. Att det skulle bli några såhär gliringar från 

personer att ”det här tycker du om va!”, eller nåt sånt. Och att det skulle bli väldigt tröttsamt att 

höra på. Det är mest därför jag inte skulle liksom… Jag skulle, visst jag kan vara öppen för 

kollegorna men jag ser ingen anledning att dela med mig av det inför klienterna. 
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I den fortsatta diskussionen kommer vi till frågan om varför klienterna ger uttryck för ett så 

starkt motstånd när det gäller homosexualitet. Johan, samt även de andra informanterna, har 

svårt att förklara fientligheten med mer än att den beror på okunskap och en brist av 

erfarenheter av att möta öppet homosexuella personer. På frågan om det ändå är möjligt att 

klienterna har sexuella relationer med varandra upplever jag att den allmänna inställningen 

bland kriminalvårdarna är att detta är helt otänkbart. Flera av dem diskuterar de praktiska 

svårigheterna som ett hinder för sådana relationer, men de påpekar också att 

kriminalvårdarnas syn på klienterna ofta förutsätter heterosexualitet från dem. 

Jessica: Asså klientelet är ju ofta väldigt homofobt. Eh… Så oftast utgår man ju själv ifrån att de 

är hetero… också. För de blir ju ofta lite förnärmade om man frågar (…) har du en partner? ”Ja, 

flickvän”, de vill (skratt), liksom förstärka det. 

(…) 

Johan: Men där är ju ganska intressant på… På [den anstalt där Johan arbetar] finns det ju en 

kvinnoavdelning, det kanske du känner till? 

Jesper: Mmm, mmm 

Johan: Där har ju personal uppmärksammat… att det finns personer som har funnit sig själva… 

Eller, eh, funnit sig själva, funnit varandra menar jag (skratt). 

Jesper: Och sig själva kanske? 

(båda skrattar) 

Johan: Och sig själva, precis… Så där har det ju faktiskt funnits relationer. Det är liksom såhära… 

Inte så uttalat att de kanske är ett par, men att folk har förstått att… det här är inte… det är inte 

bara två kompisar liksom. 

Jesper: Så det är en annan grej bland de kvinnliga internerna? 

Johan: Ja. De har inte samma… behov av det här att hävda sig och ha den här jargongen och så. 

Mest intressant för min analys förefaller det faktum att Johans upplevelser av hur han bemöts 

ger en mycket tydlig möjlighet att jämföra den hegemoniska maskuliniteten i de olika 

sammanhangen som här betraktas, hos kriminalvårdarna respektive hos klienterna. I Connells 

beskrivning av protestmaskulinitet samt även, än mer framträdande, i Nina Jons beskrivning 

av Cowboymaskulinitet, görs jämförelser mellan kriminella och auktoritetspersoner med rätt 

att bruka våld, så som kriminalvårdare. I stor utsträckning likställs den hegemoniska 

maskuliniteten i dessa sammanhang (Jon 2014, 21). Här ser vi dock en tydlig skillnad, den 
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hegemoniska maskuliniteten hos kriminalvårdare är enligt Johan ”politiskt korrekt” i 

förhållande till homosexualitet. Jag tolkar detta uttalande som att det inte är en accepterad 

praktik att öppet underordna och nedvärdera homosexualitet från hegemonin. Som vi ser finns 

det dock en tydlig skillnad i förhållningssätt mot kvinnlig respektive manlig homosexualitet. 

Hos klienterna är en praktik med våldsamt verbalt och fysiskt motstånd mot homosexualitet 

tillåten, som Johan uttrycker det är knappast alla klienter homofober, men att uttrycka sig 

negativt till homofoba kommentarer är otänkbart. 

Johan: Om nån uttrycker sig såhär… att jamen ”den där jävla bögen, han kollar på Let’s dance på 

TV”, så är det ju ingen som kommer säga såhär ”varför säger du så, min bror är homosexuell”. Det 

är aldrig nån som skulle öppet gå ut och försvara nåt sånt utan då hamnar man… riskerar man att 

hamna i utanförskap.  

En särskiljande faktor mellan klienternas hegemoniska maskulinitet, som vi kan kalla 

protestmaskulinitet, och kriminalvårdarnas hegemoniska maskulinitet kan alltså vara en mer 

öppen homofobi och en mer tillåtande attityd mot fysiskt våld. Connells definition av 

protestmaskulinitet bygger dock även på en arbetarklassidentitet, den grundläggande 

skillnaden mellan hegemonisk maskulinitet och protestmaskulinitet ligger i den ekonomiska 

vinningen som olika grupper kan lyfta ur dominans över kvinnor. Där en stor del av den 

hegemoniska maskuliniteten i allmänhet grundar sig på att tjäna pengar och i någon 

utsträckning försörja en heteronormativ familj så finns inte denna möjlighet för många män 

som marginaliseras utifrån klassposition. När de inte kan hävda maskulinitet utifrån 

ekonomiskt kapital och kulturellt kapital (exempelvis en utbildning eller tillgång till 

medelklassens kulturella referenser) så gör de det istället utifrån fysisk styrka, våld och 

dominans över homosexuella (Connell 2008, 142-147).  

Fatima: Det är nånting ändå… För det finns ju otroligt… Det finns en otrolig mjukhet i, eller inte 

mjukhet kanske… Men ja. Hur de är mot de som de bryr sig om på avdelningen. Det är väldigt 

såhär man tar hand om varandra, man liksom, alla är liksom... I den gruppen där man bryr sig om 

varandra… Är det liksom… Ja men har du inga pengar, här du får pengar av mig, jag köper det till 

dig liksom, det är väldigt… Omhändertagande på det sättet. (…) Fast jag vet inte om det är så 

mycket att man ska kunna… Hm… Jag vet inte om det är så mycket det där att man ska va… The 

breadwinner. Det, jag, jag upplever det inte av de unga i alla fall liksom att det är det.  

Att vara ”the breadwinner” – familjeförsörjaren - är inte en viktig del av maskuliniteten, 

däremot att vara omhändertagande och att kunna tjäna mycket pengar. Flera av 

intervjupersonerna visar på hur klienterna hävdar sin maskulinitet med ekonomiska argument 
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och samtidigt uppvärderar det kriminella livet som ett sätt att protestera mot 

majoritetssamhällets sätt att leva. 

Jesper: De är… lite utanför. 

Jessica: Ja, ja men absolut. 

Jesper: Men också lite känslan att de liksom har klurat ut nånting som, som ”Svensson”… 

Jessica: …inte har fattat! Nej, precis, ja men lite så. För de kan ju försöka nedvärdera oss ibland 

såhär ”ja men hur mycket tjänar en vårdare egentligen? Är det 10000?” – Ja, inte riktigt (skratt), 

men tro det om du vill liksom. Eh, asså att de försöker få det… ”Men gud det här jobbet kan ju inte 

va kul!” Nej, fast jag behöver ju inte se mig om, liksom, över axeln varje dag heller. Asså de 

värderar helt andra saker. 

Att positionera sig utanför normaliteten är en del av den kriminella praxisgemenskapen, 

liksom det är en del av protestmaskuliniteten. Klienterna hävdar ekonomiskt oberoende 

och överflöd, vilket ofta är en framträdande del i hegemonisk maskulinitet (Connell 

2008, 115). Samtidigt tar de avstånd från den typ av ekonomisk trygghet genom 

lönearbete som de potentiellt upplever sig som distanserade från.   

6.2.1 Den maskulina kroppen i anstalt 

Connell har ett starkt fokus på kroppen och skriver att ingen man kan ignorera ”den 

kroppsliga upplevelsen av maskulinitet”, kroppen och dess förmågor är tätt förbundna med 

hegemonisk maskulinitet. Connell lägger särskild vikt vid idrottsvärlden, en arena där en 

mängd fysiska förmågor som är meningslösa utanför just idrottens struktur tas på största 

allvar. Mäns idrottsliga framgångar och exkluderingen av kvinnor (historiskt) från denna 

arena har ofta varit ett symboliskt viktigt bevis för mäns ”rätt att härska”, ett sätt att 

konstituera maskulinitet genom kroppsliga handlingar. Men kroppen har också en särskild 

betydelse för maskuliniteten i förhållande till dess klassposition. För arbetarklassen har en 

betoning av maskulinitet genom kroppsstyrka varit dels ett medel för att hävda dominans över 

kvinnor, men även ett medel för att överleva. För arbetarklassmän kan den kroppsliga 

förmågan vara den enda ekonomiska tillgång de har att erbjuda arbetsmarknaden, och det är 

en tillgång som lätt bryts ned och tas ifrån honom genom arbetet (Connell 2008, 94-96). 

Samtliga intervjuade personer betonar kroppars betydelse på anstalt, dels mellan klienter som 

spenderar mycket tid i gymmet, flera intervjupersoner säger att muskler är en statussymbol på 

anstalt. Men kroppen spelar också en avgörande roll i mötet mellan vårdare och klient. Jag 
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påtalar för Jessica att min egen erfarenhet från anstalterna är att många av kriminalvårdarna är 

väldigt vältränade, muskulösa killar. 

Jessica: Det där är så provocerande! 

Jesper: För klienterna? 

Jessica: Ja, bara de kliver in. De har inte sagt nåt. Inte gjort nåt. Det räcker med en kroppstyp, så 

kan de bli såhär ”vad fan tror han att han är?”. 

Samtliga kriminalvårdare har denna typ av historier där en vältränad kropp hos vårdarna 

bemöts negativt av klienterna, Fatima berättar: 

Fatima: Jag har en kollega som jag vet är väldigt duktig på att prata mjukt och att va väldigt 

liksom lugn och absolut inte… peka med hela handen liksom, när han pratar. Eh, men han är 

väldigt stor, väldigt krallig och rakad och ser väldigt tuff ut men han är väldigt såhär… Men 

klienter stör sig på honom ändå och jag vet inte om det kan ha att göra med att de liksom känner 

sig hotade av honom liksom, att han ser ut på visst… Han ser väldigt polisig ut och liksom… Stor. 

Medan tjejerna som jobbar på vår avdelning är… Det är ingen som är särskilt liksom stor och 

muskulös liksom vi ser ganska vanliga ut och det kanske inte är lika… hotande, på nå sätt. 

Connells begrepp kroppsreflekterande praktiker beskriver hur kroppsliga erfarenheter kopplas 

till identitet, social struktur och handlande. Connell beskriver hur en positiv kroppslig 

erfarenhet kan leda till nya begär och handlingar, med denna logik kan även negativa 

kroppsliga upplevelser leda till aversion och motståndshandlingar (Connell 2008, 103-104). 

Många av klienterna har erfarenheter av våld och av en viss kropp som motståndare och 

främste fiende, den som Fatima beskriver som ”Polisig”. Denna kropp iklädd uniform 

framkallar negativa konnotationer hos klienterna helt oavsett hur personen agerar mot dem. 

Fatima beskriver även i passagen efter ovanstående citat att hon därför bär så många 

särskiljande identitetsmarkörer som jobbet tillåter, färgat hår, tatueringar och örhängen är för 

henne en tillgång i arbetet eftersom att de gör henne till en individ bortom uniformen.  

Jag vill nu jämföra med en liknande redogörelse från Bobby, som har erfarenhet av samtal 

mellan klienter: 

Bobby: När jag sitter till exempel på en anstalt så som på [klass 1-anstalt] och sådär, då har du ju 

liksom killar som har suttit 22 år, inte fått tidsbestämt än. Om du bara tittar till deras kropp och 

ansiktsuttryck så blir du livrädd för att de är väldigt muskulösa (skratt) och liksom såhär… Men… 

Men när en sån kille kan sitta, i grupp, och bara egentligen berätta hur jävla… less, han är på… på 

sig själv. Och det han har gjort. Och att han ångrar det djupt och liksom… Nä men förstår du? 
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Jesper: Mmm 

Bobby: Han har missat sina döttrars uppväxt och… Och när en sån kille släpper på sin mask… Då 

kan inte den här som sitter på fem år för, för… grovt rån och misshandel hålla på sin mask. Förstår 

du, det blir mycket lättare att liksom få alla att öppna upp om en asså… Istället för att tycka att du 

va så jävla tuff och så jävla stark som begick det där brottet, mot kanske människor som va 

livrädda egentligen… Istället för att sitta här och spänna upp och tycka att du är en tuffing. När du 

då hör en som har kanske haft ihjäl en människa och sitter och nästan liksom gråter för att han 

ångrar det så mycket… Du kan inte behålla den där masken då. Du kanske börjar fundera på om 

det där är du om 30 år.     

I Bobbys berättelse har den muskulösa, maskulina kroppen i en grupp med klienter en motsatt 

effekt i jämförelse med det motstånd som en liknande kropp bemöts med från en vårdare. När 

den äldre klienten ”släpper sin mask”, så är det en veteran inom den egna praxisgemenskapen 

som vidgar vad som i sammanhanget är tillåtet beteende, snarare än en auktoritet utifrån som 

ses som ett hot.  

6.2.2 Maskulinitet i kriminalvårdarnas praxisgemenskap 

Även för kriminalvårdarna spelar genusstrukturer och maskulinitet i synnerhet en stor roll i 

arbetet. Jag har tidigare beskrivit en dikotomi mellan omvårdande och säkerhet inom 

kriminalvårdarnas praktik. Jag återger en längre sektion av samtalet med Johan som tydligt 

visar på denna dikotomi, och som även visar hur uppdelningen kan ansluta till en machokultur 

inom yrket, frågan gällde om du som kriminalvårdare måste ha ett hårt yttre. 

Johan: Inför klienterna så är jag mig själv, därför att så, jag är väldigt social, jag är… vill se mig 

själv som pedagogiskt lagd och så vidare och jag försöker ta med mig det till klienterna och prat… 

Jag tycker det är jättekul att prata med dom, när dom vill tala med mig, det blir som en såhär liten 

vinst att bara ”åh, men nu är det nån som kommer och vill prata”, sånt tycker jag är ganska kul. Så 

jag tror snarare att jag, liksom, att jag ibland i personalgruppen måste visa… lite… jävlaranamma i 

vissa situationer för att, liksom, jag kanske är för snäll. 

Jesper: Jaja, så det är mer inom personalgruppen än med klienterna kanske? 

Johan: Ja… Det, eh… Det kan va så. 

Jesper: Ja. 

Johan: Fast det, jag säger inte att jag såhär måste gå runt och spela allanballan men liksom… Det 

blir såhär ibland så måste man såhära… Man vet att man ska… (Suckar) Asså det är så 

situationsbaserat så det är svårt att liksom generalisera eller ge uttryck för det men… Om vi vet att 

vi ska gå och… flytta på nån som inte vill flytta. Eller nånting. Då blir alla såhär, vissa…  

individer kan göra sig lite såhär combat ready du vet, de börjar snöra skorna, de liksom… 

Utgångsläget är att: det kommer bli bråk. 

Jesper: Mmm 
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Johan: Det är den inställningen de har, de ser till att allting sitter schysst, drar åt skärpet, snörar 

skorna… Och så blir jag såhär, ja men jag snörar inte skorna och så men jag liksom drar till kragen 

lite och försöker hålla pondus för det är mycket… Mycket ligger ju ändå i vad vi signalerar där. 

Om jag kommer dit, öppnar dörren, står med händerna i fickorna och säger ”ja men du ska 

flyttas”… Då kommer det bli… Då kommer det inte ha samma signalvärde som att jag öppnar 

dörren, står såhär (spänner upp sig) och ba, är ändå redo för en konfrontation. Så lite är för 

signalvärdet men vissa går med… inställningen att liksom, det kommer bli bråk. 

Jesper: Precis. Så signalvärde mot klienterna… Men om jag förstår dig rätt så är det lite också mot 

kollegorna att visa att ”ok, jag är med på noterna jag… Jag tuffar också till mig lite nu” 

Johan: Jo, jo, absolut… Det händer.  

Berättelsen från Johan visar på hur yrkeskulturen mellan kollegor ofta kan innehålla en 

hårdare jargong än mellan honom och klienterna och han ger uttryck för en större press på hur 

han ska bete sig från kollegor än från klienter. Jag betraktar Johans historia som en 

redogörelse för hur språk och handlingar markerar positioner mellan deltagare i en 

praxisgemenskap. Praktiken är tydlig och ett gemensamt mål finns, någon ska förflyttas, men 

åsikterna går isär om hur detta bäst ska genomföras. Johan har tidigare i samtalet varit tydlig 

med att han tror att ett vänligt bemötande och ett lugnt och avslappnat yttre leder till färre 

våldsamma konfrontationer med klienter och därmed bättre resultat än tydlig auktoritet. 

Johans kollegor lägger dock fokus på situationens potentiella konfrontativa och våldsamma 

karaktär genom att använda maskulinitetsmarkörer, de gör sig ”combat ready”. Därmed har de 

även gjort sin främsta kompetens, den fysiska styrkan, till den viktigaste i situationen, snarare 

än Johans sociala och pedagogiska kompetens. Johan försvarar det våldsbejakande beteendet 

hos kollegor till viss del genom dess ”signalvärde”, det blir tydligt för mig i samtalet att han 

är tveksam till att kritisera det beteende som beskrivs. Johans försiktiga kritik, och hans 

tendens att själv delvis delta i ett beteende som han inte fullständigt verkar tycka om eller 

hålla med om måste betraktas utifrån att dessa beteenden ingår i en praxisgemenskap där 

Johan är en deltagare. Johan talar vidare om vikten av att lyssna på de som arbetat längre, 

samt att hans pedagogiska inställning kan komma att ”kosta mig någonting i framtiden”. Det 

är med andra ord mycket svårt för en enskild person att påverka praktikerna i en 

praxisgemenskap, speciellt när gemenskapens deltagare agerar utifrån den hegemoniska 

maskuliniteten för att dominera sammanhanget fysiskt. Att gå emot sådant agerande kan leda 

till utanförskap både utifrån sammanhangets yrkeskultur och dess genuskultur. (Lave & 

Wenger 91-93).   

Diskussionen tas vidare till huruvida kvinnliga kollegor också behöver ”tuffa till sig” för att 

kunna delta i arbetsplatsens praktik. Här redogör Johan för ett mönster som återfinns i tidigare 
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forskning samt i de andra intervjupersonernas berättelser, kvinnor behöver inte på samma sätt 

hävda sig eftersom att de får ta en annan arbetsroll. Johan menar att ”man låter dynamiken 

finnas där” - alla är med på att det är positivt att kvinnor och män tar olika roller, där männen 

oftast står för musklerna och kvinnorna för omvårdnaden. Jessica svarar på frågan om hon 

känner igen sig i att det finns en sådan uppdelning på arbetsplatsen. 

Jessica: Jo, absolut, det tror jag. Det, det är lite som å… Man får liksom, verkligen ploga upp en 

ny väg för att det ska va… Asså på samma nivå både för män och kvinnor som jobbar. Eh, och att 

man ska ha samma förtroende och samma arbetsuppgifter och liksom allt det hära. Det är som att 

man får ploga… två meter hög snö med en handskopa liksom. Det är klart det är lättare att ta den 

väg som redan är… Uppkörd. Eh… Och vissa dagar så pallar man ploga, andra dagar så är det 

såhär… ”Ja, ok, jag får väl ta det här då…” (skratt) Så att. Ja, det är svårt.   

I Jessicas perspektiv är det inte lika självklart och oproblematiskt att falla in i dynamiken som 

Johan ger uttryck för, snarare är det en begränsad roll som kvinnorna måste finna sig i. Vi 

diskuterar vidare om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, något som är relativt vanligt 

förekommande från klienterna mot de kvinnliga vårdarna enligt Jessica och som bidrar till att 

det är svårt för henne att förhålla sig på ett öppet och personligt sätt mot klienterna, det är 

svårt att veta vilka som tar ”myrsteg” mot ett sexuellt närmande. Jessica önskar att fler 

manliga vårdare tog den omvårdande rollen samt markerade mot de klienter som går över 

gränsen. 

Jessica: Vissa är bra på att säga ifrån och vissa ser inte. Eller låtsas inte se. För att dom tycker nej 

men vadå? Asså det, att det är ett beteende man kan ha mot tjejer. Lite så. 

När Jessica beskriver beteenden från klienter och från manliga kollegor är det tydligt att de 

ofta kan mötas i de maskulina uttrycken, vårdarna kan bli delaktiga i den misogyni eller 

homofobi som uttrycks av klienterna genom att skratta åt ett skämt eller att inte se ett 

närmande mot en kvinnlig kollega (Connell 2008, 117).  

Jesper: Men, men hur påverkar det… Ni behöver, som vi pratade om i början, behöver ha 

förtroende för varandra och att man kan liksom backa upp varandra fysiskt och sådär… Hur 

påverkar det den rollen, tror du att alla dina manliga kollegor litar på dig i den… 

Jessica: I den liksom fysiska…? Jag hoppas det. Men… Antagligen inte. Faktiskt. Eh, vilket är ju 

jättehemskt. Jag har ju fått höra, bara här på senaste att vi kanske bara ska ha manlig… En önskan 

om bara manlig personal där det är manliga klienter… Men sen så kom det ju såhär ”nej, jag skoja 

bara”. Och sen var det nån annan gång när det var slagsmål och då sa den personen som blev 

slagen att… Ja, hade det varit en kvinnlig vårdare kanske det hade blivit en ny Huddingeincident, 

asså när hon blev… ihjälslagen. Och då tänker jag såhär, asså det… Jag tar ju åt mig av det också, 

jaha då menar ju du att jag inte, jag kan inte det här jobbet och jag skulle inte kunna klara mig i en 

sån situation och… det ena med det tredje. Vilket jag absolut inte tror. Men det känns ju inge kul 

att höra det… 
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Jag vill här jämföra med Kallenberg som i sin avhandling kunde visa hur 

behandlingsassistenter använde genusstrukturer för att hävda sin auktoritet i arbetet. Genom 

att ständigt realisera en diskurs om fysisk styrka i relation till kön så befästs bilden av männen 

(och specifikt de säkerhetspräglade männen) som de ”riktiga” kriminalvårdarna och 

kvinnorna som underordnade. I processen nedvärderas också den rehabiliterande och 

pedagogiska praktik som ofta representeras av kvinnor på arbetsplatsen (Kallenberg 2016, 

190). Jessicas berättelse exemplifierar tydligt en växelverkan mellan socialt lärande i en 

praxisgemenskap och kulturellt identitetsskapande. Genus ”används” som ett vapen eller ett 

verktyg för att avancera i praxisgemenskapen, samtidigt bidrar gemenskapens praktik till att 

vidareutveckla och skapa genus.  

7. Slutsatser och diskussion 

7.1 Mötet mellan kulturer 
Mina resultat visar på en tvådelad social miljö i anstalter. Kriminalvårdarnas yrkeskultur är 

ena delen och den kan enligt intervjupersonerna delvis betraktas som fragmenterad i sin 

praxis, alla kriminalvårdare arbetar inte med samma metoder eller ens samma mål. Miljön 

präglas också av klienternas praxisgemenskap som finner sin främsta praktik utanför anstalten 

i en samhällsfrånvänd kriminell praktik. De kriminalvårdare jag har mött har alla en vårdande 

intention, ett önskemål om att göra en skillnad i livssituationen hos klienterna som stämmer 

överens med kriminalvårdens uppdrag och mål. I pedagogiska termer kan vi identifiera det 

som att kriminalvården från dessa två förutsättningar försöker skapa en ny praxisgemenskap 

där klienterna och vårdarna kan betraktas som deltagare på relativt jämna villkor och 

tillsammans arbeta mot olika mål. 

Johan: Nånstans måste vi ju mötas, men det gäller ju bägge parter. Så länge en klient ser oss som 

plitar så kommer vi ju inte komma så mycket längre, men ser vi klienten som en brottsling så tar 

det ju stop där också så nånstans måste man mötas halvvägs. 

Ser vi denna ambition med det pedagogiska perspektivet om legitimt perifert deltagande så är 

frågan om det i anstalten som lärandemiljö är realistiskt att kriminalvårdare tar rollen som 

deltagare, eller veteraner, i en praktik av normativt, icke-kriminellt, beteende? Lave och 

Wenger konstaterar att en miljö med omständigheter som placerar nykomlingar i 

motsattsställning till veteraner eller chefer och som innebär ett ”uttröttande överarbete” 

förvränger möjligheterna till lärande genom praxis. Deras forskning visar att det i sådana 

miljöer ofta utvecklas informella, mellanliggande praxisgemenskaper. Sådana gemenskaper 
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kommer att ta form av, och formar, ett motstånd mot den primära organisationsformen (Lave 

& Wenger 1991, 64). Med andra ord är det pedagogiskt svårt för en person som utövar tvång 

mot en annan att samtidigt vara dennes vägledare eller sociala förebild. Detta uttrycks också 

flera gånger av kriminalvårdarna, deras engagemang är en balansgång där de vill att 

deltagarna ska öppna upp sig och förändras samtidigt som de inte själva släpper dem in på 

livet eller kan berätta privata detaljer. Det rehabiliterande arbetet kan även i sig betraktas som 

en paradox, där det blir mer och mer psykiskt krävande för kriminalvårdarna ju närmre de 

kommer klienterna. Att låsa in och kontrollera någon som du har en relation till är helt enkelt 

mer påfrestande. 

Jag vänder mig här till intervjun med Bobby, som har egen erfarenhet av att vara klient i 

anstalt, samt av att arbeta med att bryta den kriminella banan hos andra. Vi pratar specifikt om 

Kriminalvårdens ungdomssatsning, där de yngsta klienterna isoleras på egna avdelningar. 

Bobby: Det man inte får glömma är ju såhär att… Att låsa in… Killar som är upp till 21 år 

tillsammans. Asså, dom är ju inte där… Dom kommer ju aldrig… Dom tycker fortfarande att det 

är ballt. Dom resonerar såhär att det var mycket tuffare på LVU-hemmen, på Bärby och på 

Lövsta… Mycket hårdare säger dom. Det här är ju liksom, det är ju ingenting. Här får vi ju baka 

och fotb… Asså förstår du (skratt)! Och det är liksom den inställningen, för det här är ju killar 

som… Som har levt i utanförskap asså dom har levt inlåsta, har aldrig haft några vuxna individer 

som litar på dom. Dom har blivit nedtryckta, spöade, inlåsta för att dom har ansetts som 

problembarn. Och dom har rymt, levt på rymmen, knarkat, begått brott, åkt fast… Asså förstår du? 

Och nu så hamnar dom i fängelse, det är fortfarande ballt för dom. Och att då avskilja dom här 

ungdomarna och bara sätta dom med andra ungdomar, det tror inte jag kriminalvården har 

tillräckligt med program, verksamhet eller, eller… pedagogiska förmågan att nå fram till de här 

ungarna. 

Citatet kan tolkas som att Bobby utifrån en förståelse för klienternas praxisgemenskaper och 

en vilja att bryta upp sådana gemenskaper ser ett problem med kriminalvårdens agerande där 

unga dömda hamnar på samma avdelning. När deltagare som är på samma nivå i en 

gemenskap, vilket vi kan förutsätta att personer i samma ålder är i större utsträckning än om 

åldrarna är blandade, interagerar så finns en stor potential till lärande, ofta större än mellan en 

nykomling och en veteran (Lave & Wenger 1991, 93). Kriminalvårdens intention är dock inte 

att deltagarna ska lära av varandra på sina egna, eller den kriminella praktikens, villkor utan 

på kriminalvårdarnas villkor. Bobby visar på en förståelse för detta men han tvivlar på att den 

verksamhet som kriminalvården genomför i detta sammanhang är tillräcklig för att kunna 

rivalisera med den kriminella praktik som deltagarna oftast redan ingår i och som i detta 
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sammanhang kan framstå som ”ballt” snarare än negativ för deltagarna. Istället argumenterar 

Bobby utifrån en diskurs där anstaltsvistelsen bör ha en ”avskräckande” effekt, där klienter 

bör interagera med andra som levt det kriminella livet länge och som sett dess negativa sidor. 

De intervjuer jag har gjort ger en övergripande negativ bild av möjligheterna att uppnå de 

pedagogiska resultat som kriminalvården, och majoritetssamhället, önskar att få ut ur 

anstalterna. Mycket talar för att det är svårt att genom relationen kriminalvårdare-klient ”bryta 

den onda cirkeln”, vilket är den slogan som Kriminalvården använder när de annonserar efter 

ny personal. Mina intervjupersoner ger dock uttryck för en genuin vilja att möta, prata med 

och lära sig av de människor som hamnar i anstalt.  

Jesper: Vad kan du… Har du nåt som du specifikt känner att du har kunnat lära dig av klienterna? 

Fatima: Det är nog liksom… Jag tror att det är lätt att titta på nyheterna och tänka liksom att asså 

jävla ungjävlar, ni ba skjuter på varandra! Och sådär och tycka att det är så jävla dumt och 

meningslöst och det är det ju också. Men att förstå… historien bakom liksom, vad som har hänt, 

hur dom har växt upp. Asså hur jäkla dåligt det har varit liksom att man kanske inte har haft… 

Man kanske har gått till skolan och verkligen ätit skitmycket för att man inte har fått mat hemma 

liksom. En sån grej, en så grundläggande sak liksom. Det… Det kan inte jag förstå liksom, för att 

jag växte upp i ett tryggt hem. 

En slutsats är att det för dessa kriminalvårdare finns en pedagogisk inställning där individen 

ses i anslutning till den sociokulturella kontext som hen kommer från och där en intention 

finns om att möta denna individ på likvärdiga grunder. Kanske är mina intervjupersoner i 

minoritet på sina arbetsplatser, men en sådan intention tror jag är en bra grundförutsättning för 

att göra skillnad, även om förutsättningarna talar emot det. 

7.2 Perspektiv på maskulinitet 
Ett svar på frågan om vilken roll hegemonisk maskulinitet spelar i anstalternas sociala 

sammanhang är helt kort; en stor roll. Jag har visat att maskulinitet är en stark social faktor 

både i kriminalvårdares praktik och i klienternas praktik, om än på något olika sätt. Studiens 

intervjuade kriminalvårdare förefaller på många sätt uppleva större maskulint präglad social 

press från kollegor än från klienterna. Detta resultat kan härledas till att de i större 

utsträckning betraktar kollegorna som likvärdiga och visar på den roll som hegemonisk 

maskulinitet kan spela i en praxisgemenskap. Samtidigt visar detta resultat också på en bild 

där den hegemoniska maskulinitet som präglar anstaltens två primära praxisgemenskaper på 

många sätt är likvärdig. Om jag på någon nivå tidigare haft en bild av att kriminella män är en 

alldeles särskild typ av män som inte är jämförbara med den ”normala” mannen så är min bild 
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efter en jämförelse mellan dessa gemenskaper att ingen större skillnad föreligger. 

Intervjupersonen Johan beskrev kriminalvårdarnas maskulinitet som ”politiskt korrekt” och 

just däri tror jag att skillnaden framför allt ligger, den ena sfären är mån om att följa 

samhällets nuvarande standard för politisk korrekthet kopplat till genus, den andra är mån om 

att sätta sig emot en sådan korrekthet.   

När jag först läste om Connells begrepp protestmaskulinitet föreföll det redan på en rent 

begreppslig nivå perfekt för att beskriva den typ av manligt uttryck som jag bevittnat på 

anstalter och som mina intervjupersoner talade om. En av de mest framträdande dragen hos 

anstalternas klienter som jag ofta slogs av vid mina besök var att de ofta var misstänksamma, 

negativa, hånande eller konspiratoriska gällande många av majoritetssamhällets företeelser. 

För mig realiserade det en fråga om vad som kom först, marginaliseringen eller motståndet? I 

den teoretiska diskussionen om maskulinitet, liksom om andra maktordningar i samhället, 

förefaller detta på sätt och vis vara en knäckfråga. Connell tar en position där 

protestmaskuliniteten härleds till social underordning i termer av klass, det vill säga att 

kapitalismens ekonomiska förhållanden i förlängningen skapar patriarkalt våld. I Nina Jons 

kritik och förslag om att istället tala om Cowboymaskulinitet finner jag istället en rörelse mot 

individualism och agens, mer ansvar läggs på männen själva. Diskussionen ingår med andra 

ord i en betydligt större och alltjämt pågående motsättning mellan struktur och individ. Den 

typ av diskussion som förs av många postmoderna forskare, exempelvis Jon, Heber med flera 

som återges i denna uppsats, kan kritiseras för att den förminskar betydelsen av materiella 

faktorer. Jag vänder mig till Sune Qvotrup Jensens studie av marginaliserade danska män och 

hans konstaterande om att dessa män, i sitt sökande efter en tillgänglig identitetsposition som 

skulle innebära någonting positivt för dem inte hade tillgång till någon sådan som präglades 

av klass, de vände sig så mot en som präglades av heteronormativ maskulinitet (Jensen 2010, 

20). Jag anser att avsaknaden av en positiv arbetarklassidentitet är en faktor som starkt 

påverkar när människor hamnar i den typ av destruktivitet och utanförskap som 

protestmaskuliniteten är en del av. I en värld där arbetaren är smutsig och ful och pengar och 

dyra tillgångar är det som betyder något så är det inte så konstigt att många unga män vänder 

sig till ett kriminellt liv. 

Vilket begrepp som är ”rätt” att använda om den maskulinitet som kriminella män, eller män i 

anstalt ger uttryck för spelar kanske inte särskilt stor roll alls. Det jag tror att vi kan lära oss av 

protest/cowboy-maskuliniteten är att alla genusuttryck är föränderliga och olinjära, men de 

står i direkt samband med villkoren för våra liv och de maktordningar som där styr. 
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Maskuliniteten har inte en egen livskraft eller en naturlig form, den är en källa för mäns makt 

liksom deras underordning. Och liksom maskuliniteten kan vara det verktyg som i en 

praxisgemenskap används för att motivera eller skrämma så kan en medvetenhet om dess 

mekanismer hjälpa oss i det pedagogiska arbetet där vi försöker nå andra människor och 

förändra deras livsvillkor. Jag anser att mina resultat tydligt visar att strategier där en typ av 

hegemonisk maskulinitet bemöts med en annan typ av hegemonisk maskulinitet (som när 

”polisiga” kriminalvårdare bemöter kaxiga klienter) snarare är destruktiva än neutraliserande 

eller korrigerande. Jag tror att sådana bemötanden sker för att det är det enda beteende som 

många män har tillgång till. Och likt Jons studie av Flodins hem för pojkar där de för 60 år 

sedan arbetade med att lära ut hur man blir en riktig man, ses detta i viss mån än idag som en 

väg mot rehabilitering (Jon 2014, 29-30). För mig är det dock tydligt att om kriminalvården 

på allvar vill arbeta med klienternas maskulinitet som en väg mot resultat, så måste de ha en 

annan grundinställning och börja med att se över de maskulina normer som råder inom de 

egna leden. 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Lave & Wenger menar att en väg till att analysera en gemenskap som är källa till lärande är 

att studera dess ”reproduktiva cykel”, alltså den sociala process i vilken en nykomling går från 

en perifer position mot större deltagande till att bli en veteran och att hantera nya nykomlingar 

(Lave & Wenger 1991, 98-99). I min analys har jag betraktat anstaltens gemenskaper utifrån 

denna cykliska bild men främst ur kriminalvårdarnas perspektiv. Ytterligare och mer utförlig 

forskning i syfte att kartlägga den kriminella världens reproduktiva cykel är en förutsättning 

för att kunna utföra mer effektivt kriminalvårdsarbete. Jag tror att sådan forskning bör ta 

kriminella mäns egna erfarenheter som utgångspunkt samt ha ett tydligt fokus på hur klass 

samverkar med maskulinitet som en drivkraft för denna cykel.  
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Information angående intervjustudie om kriminalvården  

 

Jag är student vid Stockholms universitet och skriver denna termin ett examensarbete i 

Genusvetenskap som omfattar en mindre undersökning. Studien kommer att handla om 

maskulinitet och pedagogik med ett fokus på kriminalvårdens rehabiliterande arbete och 

arbetsmiljö. 

 

För att samla in material till studien kommer jag att träffa kriminalvårdare och andra med 

erfarenhet av anstaltsmiljön för intervjuer vilka spelas in med ljudupptagning för analys. 

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att deltagarnas identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
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Intervjuguide 

Inledning:  
Jag blev intresserad av den här miljön efter att ha själv besökt anstalter och upplevt hur stämningen är 

i grupperna, hur de här killarna förhåller sig till varandra. Mitt perspektiv är att människor utvecklar 

kunskap och identiteter i relation till varandra så att den sociala miljön är jätteviktig, och jag tycker då 

att det är jätteintressant med en miljö som dels präglas av att den är homosocial men också av tvång. 

Jag tänker att vi kan prata till viss del om arbetet som kriminalvårdare och till viss del om din 

upplevelse av klienterna. Alla uppgifter om dig som kan avslöja vem du är eller vart du arbetar 

kommer jag att ta bort ur den färdiga uppsatsen. 

Inledningsfrågor: 

- Hur kom det sig att du började jobba som kriminalvårdare/i anstalt? 

- Vad tror du är viktiga egenskaper i det här jobbet? 

- Kan du berätta lite om kriminalvårdarens jobb, vad är er främsta syssla skulle du säga? 

o Följ upp vid behov, vill komma åt om uppdraget är vårdande eller vaktande. 

- Hur skulle du beskriva din relation till dina kollegor? Tror du att det skapas andra sorters 

relationer mellan arbetskamrater i det här jobbet än i andra jobb? 

o Uppföljning: Att ansvara för varandras säkerhet, påverkar? Har man olika roller? 

- I de flesta jobb och i de flesta situationer i livet skulle jag säga att våra kön, eller hur vi 

upplevs utifrån kön, påverkar hur vi blir bemötta och vad vi förväntas kunna. Hur funkar det i 

jobbet som kriminalvårdare? 

o Uppföljning: Vårdande/skyddande? 

- När jag själv har berättat för personer att jag ibland jobbar inne på anstalter så får jag ganska 

varierade reaktioner på det, så jag är nyfiken på hur du brukar bli bemött när du säger att du 

jobbar här? 

o Vilka missuppfattningar finns? Skillnad för killar/tjejer? 

- Tror du att det finns ett mönster i vilka människor som väljer att arbeta som kriminalvårdare? 

Fortsättning: 

- Jag tänker att vi kommer in lite på klienterna då. Det första jag funderar på är om du kan 

berätta lite om din upplevelse av hur grupper med klienter brukar formas, finns det något 

vanligt mönster i hur relationer ser ut mellan klienter? 

- Är det klienter med liknande bakgrunder som tyr sig till varandra? 

o Kan det också vara så att sådana personer som inte skulle vara vänner på utsidan blir 

det här?  

- Brukar det finnas en stark hierarki i gruppen? 



  BILAGA II s.2 

- Kan du berätta om situationer när det kommer in nya klienter i en grupp, hur brukar det 

påverka? 

- Kan du berätta om situationer då en klient lämnar gruppen, hur brukar det påverka? 

- En öppen fråga: Tror du att de som sitter i fängelse lär sig något under tiden de sitter? 

o Uppföljning: Vad lär de sig? Vem lär de sig av? Vad kan de lära sig av varandra? 

- Jag antar att klienterna agerar olika med olika personal, att det skapas relationer däremellan 

som ser olika ut. Vad tror du styr hur sådana relationer tar form? 

- Agerar klienter olika mot manliga och kvinnliga vårdare tror du? 

- Om det nu finns ett syfte i att försöka skapa relationer till klienterna, är det möjligt att göra det 

samtidigt som man har makt över dem? 

- Om du helt öppet skulle reflektera över hur du tror att det påverkar en människa att sitta på 

anstalt, vad tror du? 

- Uppsatsens huvudämne är ändå maskulinitet så jag tänkte fråga specifikt om det. Vilken roll 

tror du maskulinitet spelar i den här miljön? 

o Uppföljning: Finns det någon skillnad mot andra mansdominerade miljöer? 

- Du och dina kollegor förväntas kunna använda våld vid behov för att kontrollera klienterna, 

eller hur? Våld är ju en ganska tydligt könskodad företeelse, det förväntas av män men inte av 

kvinnor, män får inte slå kvinnor men andra män etc. Hur påverkar de här uppfattningarna dig 

i ditt jobb? 

- Är det vanligt med sexuella anspelningar eller trakasserier på jobbet? 

o Uppföljning: Vad har du för verktyg för att hantera det?  

- Vad finns det för möjlighet att ha en sexualitet i anstaltsmiljön. För vårdare/klienter? 

o Uppföljning: Homosexualitet fördöms ofta i svenska fängelser, hur är det för 

homosexuella klienter?  

- Ibland när jag arbetar med grupper som är väldigt grabbiga, där det finns en hård maskulinitet 

att förhålla sig till så blir jag frustrerad, för att det liksom inte går att penetrera den där ytan 

och komma till en punkt där vi kan prata, trots att jag märker att de har ett behov av att prata. 

Känner du igen det? Tror du att man kan göra något åt det? 

- Finns det något du har tänkt på som rör kön/maskulinitet i ditt jobb som jag kanske inte har 

frågat om här?   


