
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete  
Socialhögskolan  
Socionomlinjen med inriktning mot socialpedagogik 
C-uppsats, 10 p 
Vårterminen 2005                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”…hur jag ska forcera en dörr på 
bästa sätt” 

 
- En kvalitativ studie om kvinnors syn på sin delaktighet i den egna 

kriminella karriären  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Författare: Kathrine Espman 
 Handledare: Ted Goldberg 



 
”… hur jag ska forcera en dörr på bästa sätt” 

- En kvalitativ studie om kvinnors syn på sin delaktighet i den egna kriminella 
karriären. 

 
Av: Kathrine Espman 

 
 
 

Abstrakt 
 

Kvinnors kriminalitet har länge varit ett eftersatt forskningsområde, i synnerhet i 

Sverige. Den forskning som finns beskriver i stor utsträckning kvinnan som 

passiv och/eller som brottsoffer. Huvudsyftet med denna studie har varit att 

undersöka kvinnors syn på sin delaktighet i den egna kriminella karriären. Studien 

har också undersökt kvinnornas förståelse av sin kriminalitet, vilka möjligheter 

respektive hinder de har haft under sin uppväxt och om de anser sig fattat viktiga 

val som lett till kriminalitet. Fyra kvalitativa intervjuer har gjorts och analyserats 

med hjälp av Goldbergs stämplingsteori, Bergströms teori om kriminalitet som 

livsstil och till viss del utifrån tidigare forskning. I studien har det framkommit att 

kvinnorna överlag har känt sig delaktiga och att de alla de facto har varit delaktiga 

i sin kriminella karriär. Alla kvinnor ansåg sig ha en förståelse av sin kriminalitet 

när de såg tillbaka på den. Det mesta tyder på att de under tiden de utförde sin 

kriminella handling hade en förståelse av sin kriminalitet. Vissa resultat kan dock 

tolkas som att de inte hade det. Under uppväxten upplevde majoriteten av 

respondenterna fler hinder än möjligheter men det har varit svårt att få fram 

exakta uppgifter om uppväxtförhållandena i denna studie. Kvinnorna betraktade 

sig inte som offer utan som subjekt, det vill säga de ansåg att de hade gjort egna 

val som lett till kriminalitet. 
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1 Inledning 
Denna studie tangerar inte enbart socialt arbete utan även kriminologi som är ett 

tvärvetenskapligt ämne och berör många fält (Lander, Pettersson & Tiby, reds, 2003). 

Tankar över orsakerna till varför vissa människor begår brott och andra inte går att härleda till 

Aristoteles. Men det var under andra halvan av 1800-talet som Lombroso inledde den 

moderna vetenskapliga kriminologin. Han hävdade att det för vissa individer var förutbestämt 

att de skulle begå brott och att brottslingar är primitiva varelser som saknar möjligheten att 

anpassa sig till livet i det moderna samhället (Sarnecki, 2003).  

 

De kriminologiska teorierna fokuserade i stort sätt enbart på mäns brottslighet och först på 

1970-talet uppmärksammades kvinnors brottslighet på allvar. De försök som ändå gjordes för 

att förklara kvinnors brottslighet innan dess gjordes med biologiska ansatser (Muncie, 2004). 

1950 publicerades till exempel Pollaks bok The criminality of women. I den skrev han att 

kvinnor inte alls begår brott i mindre utsträckning än män – de är bara bättre på att dölja sin 

brottslighet. För att förklara kvinnors förmåga att dölja sin brottslighet och mäns oförmåga, 

drar han paralleller till biologin och den sexuella akten;  

 
Not enough attention has been paid to the physiological fact that man must 

achieve an erection in order to perform the sex act and will not be able to hide 

his failure. /…/ Woman’s body, however, permits … pretense to a certain degree 

and lack of orgasm does not prevent her ability to participate in the sex act. 

(Pollak, 1950, s 10). 

 

Sedan drar han slutsatsen att karaktären av kvinnlig sexualitet även kommer i uttryck i 

kriminaliteten (Pollak, 1950). 

 

Trots att intresset för kvinnors brottslighet har ökat dem senaste årtiondena är det fortfarande 

ett eftersatt forskningsområde (Lander et al., reds., 2003).  Kolfjord (2003) skriver i sin 

forskningsstudie att kvinnor ofta framställs som passiva objekt. Hon menar att den bilden 

kommer från den klassiska teoribildningen och understöddes genom sexologins intåg i den 

vetenskapliga världen. Det hänger också samman med att den kriminologiska forskningen har 

fokuserat på pojkar och män medan flickor och kvinnor blivit förbisedda och passiviserade. 

Walldén (2000) skriver att det inte finns mycket forskning om kvinnors brottslighet i Sverige. 
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När kvinnan väl sätts i fokus är det utifrån offeraspekten och i synnerhet som offer för manligt 

våld.  

 

Men är kvinnorna passiva eller aktiva i sin kriminalitet? Vad anser kvinnorna själva? Genom 

att öka kunskapen om kvinnor med ett kriminellt leverne eller förflutet borde insatserna från 

socialarbetarens sida bli mer effektiva. Socialarbetarens arbete med kvinnor med kriminella 

leverne lär dessutom bli mer verkningsfulla om det är baserat på forskning om kvinnor och 

inte om män. Denna studie har för avsikt att undersöka hur kvinnor betraktar sin egen 

delaktighet i sin kriminella karriär med hjälp av stämplingsteorin och teorin om kriminalitet 

som livsstil. 

 

1.1 Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka kvinnors syn på sin delaktighet i den egna kriminella 

karriären. 

 

1.2 Frågeställningar 
Studiens frågeställningar är följande: 

• Vad är kvinnornas förståelse för sin kriminalitet? 

• Vilka möjligheter och vilka hinder har kvinnorna upplevt sig ha under sin uppväxt? 

• Har kvinnorna gjort några val som de anser lett till kriminalitet? 

 

1.3 Begreppen delaktighet, aktiv och passiv 
Att se människan som ett subjekt är att se henne med en vilja, viss makt och ett ansvar för det 

hon gör och vill uppnå. Motsatsen är att se människan som ett objekt. Som objekt har hon inte 

makten över sin situation och tar inte heller ansvar för det hon gör eller inte gör. För objektet 

är det andra eller något annat som styr det som händer henne. (Goldberg, 2005) 

 

Begreppen delaktighet, aktiv och passiv som används i denna studie tar sin utgångspunkt ur 

ovanstående resonemang. I studien används begreppen aktiv och passiv. Att se sig själv som 

aktiv tolkas som att se sig själv som ett subjekt och därmed delaktig i sin kriminella karriär. 

Att däremot se sig själv som passiv tolkas som att se sig själv som ett objekt och i 

förlängningen att inte vara delaktig i sin kriminella karriär.  
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1.4 Studiens disposition 
Denna studie består av sju kapitel där det första är en inledning till studien som presenterar 

problemformuleringen och begreppen delaktighet, aktiv och passiv. Det andra kapitlet 

redogör för studiens teorier, stämplingsteorin och teorin om kriminalitet som livsstil, som 

senare används för att analysera det empiriska materialet. Det tredje kapitlet går igenom 

litteratur, dels om den kriminella karriären och dels om det som finns skrivet om kvinnors 

kriminalitet i Sverige. Syftet med detta kapitel är att ge lite information och fakta om hur den 

kvinnliga kriminaliteten ser ut i Sverige. Därefter följer ett metodavsnitt, kapitel fyra. Däri 

beskrivs studiens disposition, val av litteratur, metodbeskrivning, urval, genomförandet av 

intervjuerna, validitet-, reliabilitet- och generaliserbarhetresonemang och avslutningsvis de 

etiska aspekterna som har beaktats i studien. Det empiriska materialet presenteras under 

rubriken resultat, kapitel fem, under fyra teman. I kapitel sex analyseras sedan resultatet med 

hjälp av studiens teorier och delar av litteraturen. I det sista kapitlet, det sjunde, förs först en 

diskussion om vad som framkommit i analysen. Därefter följer en diskussion om metodens 

för- och nackdelar och kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

2 Teori 
Nedan presenteras studiens två teoretiska utgångspunkter, Goldbergs stämplingsteori och 

Bergströms teori om kriminalitet som livsstil. Kapitlet avslutas med en kort jämförelse av 

dem två teorierna. 

 

2.1 Stämplingsteorin 
I mitten av 1960-talet utformade Howard Becker stämplingsteorin. Den grundläggande tanken 

är att en handling inte är avvikande eller kriminell förrän den definieras, eller stämplas, som 

avvikande eller kriminell av omgivningen (Becker, 1973). Individen etiketteras som 

brottsbenägen av en grupp med makt och därmed ökar risken för fortsatt avvikelse (Walldén, 

2000). Med stämplingsprocess menas samspelet mellan den avvikande handlingen och 

omvärldens reaktioner mot denna, vilket ofta innebär igångsättandet och vidmakthållandet av 

en process som kan driva individen in i en avvikarkarriär (Meeuwisse & Swärd, 2002).  

 

Stämplingsteoretiker menar att ”… man tänker och analyserar i termer av processer som 

börjar i det förflutna och fortsätter förbi dagens situation och in i framtiden.” (Goldberg, 2005, 
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s. 92). Detta är en processmodell som med hjälp av begreppet karriär kan användas för att 

förklara avvikande beteende (Becker, 1973).  

 

Sedan 1960-talet har ett antal varianter utvecklats som inte alltid är förenliga med varandra. 

Det finns dock en grund som stämplingsteoretikerna, trots att de delvis representerar olika 

modeller, godtar (Goldberg, 2005, s 91-92).  

 

2.1.1 Stämplingsteorin enligt Goldberg  

Goldbergs modell av stämplingsteorin är grundad på hans deltagande observationsstudier av 

problematiska konsumenter1 av narkotika i Stockholm. Därmed kommer följande beskrivning 

av Goldbergs stämplingsteori i vissa fall vara direkt knutna till problematiska konsumenter. I 

analysen kommer sedan ett försök göras att relatera detta till kriminalitet istället för enbart 

narkotika. 

 

Först presenteras här en kort begreppsförklaring av fyra relevanta begrepp. Därefter följer en 

beskrivning av Goldbergs fyra olika stadier i avvikarkarriären; föräldrars stämpling, 

samhällelig stämpling, sekundär avvikelse och avvikarspiralen. 

 

2.1.1.1 Begreppsförklaring 

”Självbilden är individens uppfattning av sig själv i relation till samhällets ideal om hur man 

bör vara.” (Ibid., s 95). Signifikanta andra är i första hand de som uppfostrar barnet, 

vanligtvis dess föräldrar. Men med tiden som barnet växer och träffar fler människor kan även 

dessa, till exempel kompisar och lärare, bli signifikanta andra. Genom kontakt med 

signifikanta andra utvecklar individen sin självbild. En negativ självbild är resultatet av att en 

person genom interaktion med sina signifikanta andra märker att hon inte motsvarar 

samhällets idealbild över hur en människa bör vara. Stämpling är en process, en lång rad 

negativa reaktioner från signifikanta andra, som resulterar i att individen omdefinierar sin 

självbild så att den blir mer negativ än den varit. Stämplingsprocessen sträcker sig över en 

lång period och består av många händelser och reaktioner – stämplingar – som kan variera i 

graden av allvar. En stor dramatisk händelse är inte tillräcklig som förklaring utan det är just 

upprepande stämplingar under individens hela livstid som förändrar självbilden. (Goldberg, 

2005).  
                                                 
1 Människor som tillåter psykoaktiva substanser att spela en dominerande roll i sina liv (Goldberg, 2005, s. 22). 
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2.1.1.2 Föräldrars stämpling 

Goldberg (Ibid.) menar att det första stadiet i avvikarkarriär är föräldrarnas stämpling 

eftersom kontakten med föräldrarna är barnets första sociala relation. Primär avvikelse är 

handlingar som strider mot samhällsnormen och utförs i brist på kunskap om dessa normer. 

Människan vet från början inte vilka normer som gäller utan får under sin uppväxt lära sig hur 

hon ska bete sig och vilka normer hon ska följa, genom reaktioner på sina handlingar. ”Alla 

människor börjar sina liv med primära avvikelse. Vad som skiljer oss åt är reaktionerna vi får 

på dessa.” (Ibid., s. 96). Föräldrarnas stämpling inträffar då föräldrarna, lär barnet att det är 

just barnet det är fel på istället för den handling barnet har gjort.  

 

De allra flesta föräldrar vill sina barn väl även om deras handlingar resulterar i det motsatta 

resultatet. Föräldrarnas stämpling beror på primär resurssvaghet, sekundär resurssvaghet 

och/eller missförstådd föräldraroll. Primär resurssvaghet hos föräldrar avser de som saknar 

personliga resurser för att klara av föräldrarollen, sekundär resurssvaghet syftar till att 

familjen lever i ett samhälleligt sammanhang som försvårar föräldrarollen och missförstådd 

föräldraroll betyder att föräldrarna tror på och använder sig av olämpliga uppfostringsmetoder 

(Ibid.). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att stämpling inte enbart är fysiskt våld. Stämpling av 

föräldrarna kan ske genom barnets hela uppväxt utan att någon har tänkt tanken att bruka våld 

mot barnet. ”Väsentligast är det psykiska budskapet, som lär vissa barn att de är dåliga 

människor.” (Ibid., s. 114) I vissa familjer med stora inre spänningar kan en ”syndabock” 

utses för att lätta på trycket. Syndabockens roll är bland annat att genom att ta all 

uppmärksamhet skydda övriga familjemedlemmar från att bli granskade. Hon kan också ha 

den funktionen att befria dem andra familjemedlemmarna från ansvar-, skam- och/eller 

skuldkänslor. Utvecklandet av interaktionsmönstret i familjen, som är en process under en 

längre tid, gör det möjligt för syndabocken att förlika sig med rollen och den medföljande 

negativa självbilden för att kunna leva upp till andras negativa förväntningar (Ibid.). 

 

2.1.1.3 Samhällelig stämpling 

I takt med att barnet blir äldre vidgas dess vyer och hon kommer i kontakt med samhället i 

större utsträckning i form av grannar, dagis och skola. Ju äldre barnet blir, desto mer blir 

hennes handlingar socialt styrda. I början uppvisar dock alla barn primär avvikelse i sin 
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kontakt med samhället. Den viktiga faktorn här är, liksom i första stadiet, inte vad barnet gör 

utan hur omgivningen reagerar på barnets handlingar. Det andra stadiet i avvikarkarriären, 

den samhälliga stämplingen, tar sig uttryck genom att omgivningen tar avstånd både från 

barnets handlingar och från barnet istället för att visa att det inte är något fel på barnet men att 

ett visst beteende är oacceptabelt (Ibid.). 

 

De barn som har blivit stämplade av sina föräldrar löper större risk att bli samhälleligt 

stämplade. Detta förklarar Goldberg med hjälp av begreppet beteendekongruens. 

Beteendekongruens inträffar när en individ beter sig mer positivt eller mer negativt än vad 

hennes självbild ”tillåter”. För att minska inkongruensen måste hon antingen förändra 

beteendet eller sin självbild. Människans självbild går självklart inte från extremt positiv till 

extremt negativ utan det är en glidande skala. En individ ändrar alltså inte hela sitt 

beteenderegister eller sin självbild på en gång utan det sker en liten förändring i taget. 

Negativa reaktioner från signifikanta andra gör att en människa som i botten har en positiv 

självbild antingen ändrar sitt beteende eller förändrar självbilden i en alltmer negativ riktning 

eftersom reaktionerna är inkongruenta. För den som redan har en negativ självbild blir dem 

negativa reaktionerna en bekräftelse på det han/hon redan visste – att han/hon är en dålig 

människa. ”En individ med negativ självbild tenderar att handla på ett sådant sätt så att hon 

provocerar andra att bekräfta den negativa självbild hellre än att orsaka inkongruens genom 

att agera så att andra ger responser som leder till en mer positiv självbild.” (Ibid., s. 101) De 

som tidigt får en negativ självbild får alltså svårt att förändra den i positiv riktning. Även om 

den negativa självbilden inte är särskilt väletablerad kan barnet bryta mot normer som hon vet 

finns och provocera fram negativa reaktioner som bekräftar det hon redan anar – att hon är 

dålig. Ju oftare barnet får negativa reaktioner på sig själv desto tydligare blir barnets negativa 

självbild (Goldberg, 2005). 

 

Dem erfarenheter och upplevelser som människan får i hemmet och i samhället är av stor 

betydelse för hur hon formas som människa. I och med kvinnornas ökande deltagande i 

arbetslivet (utanför hemmet) har ansvaret för barnuppfostran i Sverige i allt större 

utsträckning förflyttats från hemmen till samhällsinstitutioner. I och med detta poängterar 

Goldberg vikten av välfungerande förskolor, grundskola och fritidsgårdar. Arbetssituationen 

för en kompetent personalgrupp ska vara så pass stimulerande och utvecklande att de vill 

stanna kvar och bygga upp långvariga personliga relationer med barnen och deras föräldrar. I 

en sådan miljö har personalen möjlighet att till viss del kompensera föräldrars eventuella 
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brister och motverka barnens utvecklande av en avvikarkarriär. I skolan finns det, sett ur en 

stämplingsteoretisk synvinkel, fällor inbyggda i strukturen. Att placera barn som har det svårt 

i specialklasser är en stämpling som säger att dessa barn inte är lika bra som dem andra. Även 

betygssystemet innebär en stämpling för dem som konsekvent får dåliga betyg. De får gång på 

gång veta att de är sämre än dem andra intellektuellt sett (Ibid.). 

 

2.1.1.4 Sekundär avvikelse 

Det tredje stadiet i avvikarkarriären är sekundär avvikelse som vanligtvis inträder i 

puberteten, inträdesåldern varierar dock beroende på graden av tidigare stämpling. Den 

primära avvikelsen övergår till sekundär avvikelse för de som har skaffat sig en negativ 

självbild. Vid det här laget är ungdomen relativt väl införstådd i samhällets lagar och normer, 

vad som är rätt och fel. Sekundära avvikelsen är handlingar som ungdomen begår väl 

medveten om att de strider mot dem kulturella normerna. Det är den negativa självbilden som 

alltmer styr beteendet (Ibid.). 

 

Det finns i huvudsak två vägar som leder till den första kontakten med narkotika. Den ena är 

att umgänget använder narkotika och genom att fortsätt umgås med dessa människor får 

individen tillgång till narkotika. Den andra vägen är att själv ta initiativet att söka upp 

människor som använder narkotika. Den blivande problematiska konsumenten gör alltså 

antingen ett medvetet val att prova droger eller befinner sig i en situation där det är svårt att 

säga nej. Om det är så att hon befinner sig i en situation där hon har svårt att säga nej till 

narkotikan kan hon i fortsättningen välja att undvika sådana situationer. En individ som söker 

sig till ett gäng drar sig undan dessa efter ett tag om hon upplever att erfarenheterna hon gör 

med dessa människor är inkongruenta med hennes tidigare självbild. En minoritet återkommer 

dock (Ibid.). 

 

Relationen till föräldrarna och andra vuxna har oftast varit brisfällig och när den blivande 

problematiska konsumenten har satsat på relationer har erfarenheten varit negativ, 

förtryckande och förljugen. För att undvika smärtan från en sådan relation blir priset att hon 

inte litar på någon, och ingen litar på henne. Det sociala stödet är litet medan hotet om svek är 

överhängande. Detta resulterar i att problematisk konsumenten känner sig ensam och svag 

vilket när den negativa självbilden (Ibid.).  
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När en problematisk konsument tycker sig ha förlorat kontrollen över sitt liv kan hon tyckas ta 

onödiga risker. Anledningen till riskerna kan vara ett aktivt försök till att bli arresterad och ta 

sitt straff. Därefter finns kanske möjligheten att börja ett nytt liv. Men straffen ger sällan nya 

insikter eller upplevelsen att de har sonat sina brott. Istället ger straffen en bekräftelse på den 

negativa självbilden eller ytterligare en stämpling vilket leder till en ännu sämre självbild 

(Ibid.). 

 

2.1.1.5 Avvikarspiralen 

Avvikarspiralen är det fjärde stadiet, tillika det sista i Goldbergs modell. Individen har vid det 

här laget kommit in i en ond spiral där misslyckanden och dem negativa reaktionerna får till 

följd att självbilden devalveras mer och mer. Stämpling som är upphovet till en negativ 

självbild, leder till sekundär avvikelse, som är ett misslyckande enligt kulturella definitioner, 

som i sin tur leder till ännu värre stämpling som leder till ännu värre avvikelse och så vidare. 

Detta stadium är dels en förlängning, dels en försämring av det tredje stadiet (Ibid.). 

 

Problematiska konsumenter har i stor utsträckning ett normsystem som överensstämmer med 

Medelsvenssons och de anser att det är de själva och inte samhället som behöver förändras. 

De bryter trots detta mot normer som de anser vara riktiga och provocerar därmed fram 

negativa reaktioner både hos omgivningen och hos sig själva. Detta gör att självbilden 

ständigt omdefinieras i negativ riktning. Därmed skapas en ond spiral där självbilden gång på 

gång nedskrivs vilket leder till ökad sekundär avvikelse (Ibid.). 

 

Ett exempel är tonårsflickor som söker risker och spänning när de söker sig till drogscenen 

och dem ”farliga” pojkarna. De har ofta blivit stämplade och har ett förflutet med skolk, svåra 

konflikter i hemmet, sexuella övergrepp, omfattande snatteri med mer. Trots att dessa flickor 

visar upp en tuff fasad är de rädda och osäkra. Flickorna hoppas att kärleken ska rädda de men 

relationerna som erbjuds i den destruktiva drogmiljön leder istället till en bekräftelse på det 

dem redan misstänkte – att de inte är mycket värda. I detta stadium är ensamheten relativt 

utmärkande. Det finns inga riktiga vänner vars stöd och hjälp det går att lita på (Ibid.). 

 

Ett incitament till att bryta med sitt destruktiva leverne är en graviditet. Även om kvinnan 

själv inte tycker sig förtjäna ett bättre liv kan hon övertyga sig om att någon annan – barnet – 

behöver henne och hennes välmående. Det kan vara första gången kvinnan känner sig riktigt 

behövd. För de som inte klarar av att bryta avvikarspiralen när de får ett barn att ta hand om 
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blir den misslyckande föräldrarollen istället ytterligare ett bevis på sin otillräcklighet och 

avvikarspiralen snurrar vidare med ny styrka (Ibid.). 

 

Arbetslöshet är en del av avvikarspiralen då även problematiska konsumenter anser att vuxna 

inte ska vara andra människor till last. Dessutom är individens självbild i Sverige i stor 

utsträckning förknippad med hennes ställning på arbetsmarknaden – man är det man arbetar 

med. Att försöka få en anställning men att misslyckas med det gör att den negativa spiralen 

drivs vidare. Om den problematiska konsumenten får ett jobb är det relativt vanligt att det 

missköts på olika sätt och hon får sparken. Om hon inte missköter sig blir tillslut 

inkongruensen för stark och hon fattar själv beslutet att sluta (Ibid.). 

 

Många vill få ett slut på sin avvikarspiral när de känner att botten är nådd, längre vill de inte 

låta sig sjunka. För många problematiska konsumenter är självmord slutet på avvikarspiralen 

(Ibid.). 

 

2.2 Teorin om kriminalitet som livsstil 
Teorin är baserad på Walters resonemang i boken The Criminal Lifestyle men Bergström 

(2004) har gjort vissa ändringar och tillägg. Bergströms version av teorin utgår från följande 

elva antaganden:  

1. Brottslighet kan betraktas som en livsstil med fyra grunddrag: 

- Allmän ansvarslöshet    

- Njutningslystnad 

- Kränkande hållning gentemot andra människor 

- Upprepade brott mot lagar, normer och moral 

2. De villkor som påverkar utvecklingen av en kriminell livsstil tar sig uttryck på fyra 

områden:  

- biologiskt    

- socialt  

- psykologiskt    

- andligt 

3. Livsvillkoren kan begränsa en persons möjligheter, men de avgör inte personens val. 

4. En person med kriminell livsstil beter sig dramatiskt och handlar destruktivt. Detta 

beteende leder till personligt nederlag. Den grundläggande drivkraften är rädsla. 
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5. Det är ett speciellt tankemönster som ligger bakom individens beslut att ge sig in i 

brottsliga och kriminella handlingar. 

6. Innehållet och processen i det kriminella tankemönster kan uttryckas via åtta 

grundläggande kognitiva (tanke)mönster: 

- Rättfärdigande 

- Avskärmning 

- Utvaldhet 

- Makt/kontrollbehov 

- Sentimentalitet 

- Superoptimism 

- Intellektuell lättja 

- Osammanhängande tankar 

7. För att en kriminell handling ska äga rum måste ett tillfälle till brott uppstå. 

8. Motivet att välja att begå en viss kriminell handling sker under en process av 

begrundan och som innehåller fem andrahandsmotiv: 

- Ilska/uppror   

- Makt/kontroll 

- Spänning/njutning  

- Habegär/lättja 

- Kemist beroende 

9. Den kriminella livsstilen kan ses som en karriär i fyra stadier: 

- Förkriminell   

- Tidigt kriminell 

- Avancerat kriminell  

- Utbränd 

10. Kriminella handlingar kan betraktas som ett komplext nät av sammanlänkande tankar, 

motiv och beteenden 

11. Eftersom beteendet är en funktion av de attityder och tankar som en person har om en 

situation kan kriminellt beteende inte förändras om inte den kriminelle först ändrar sitt 

sätt att tänka (Ibid.). 

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka kvinnornas syn på sin delaktighet i den egna 

kriminella karriär kommer endast antagandena 2, 4, 6, 8 och 9 att belysas närmre i och med 

att det är de som kommer att kunna belysa syftet i analysen. 
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2.2.2 Identitet och uppväxt 

Barnets tidiga självbild formas genom samspel med den familj barnet växer upp i. Som 

tonåring och vuxen påverkas identiteten däremot starkt av andra influenser som till exempel 

ungdomskultur, gängbildning och arbetslöshet. Några egenskaper som går att finna hos vuxna 

kriminella är ofta en asocial och isolerad livsstil. De har svårt att umgås och fungera i 

”normala” sammanhang och blir lätt osams med omgivningen. De livsvillkor som en individ 

är uppväxt med kan begränsa individens valmöjligheter. En människas analys- och 

tolkningsförmåga inför valet att begå ett brott eller inte, påverkas av de erfarenheter hon gjort 

under sin uppväxt. Tillfälle till brott, riskfaktorer och sinnesstämning är andra faktorer som 

också måste vägas in (Ibid.).  

 

De kriminella byter ofta arbete om de överhuvudtaget har ett. Problem med intima, nära 

relationer och problem med vänner är andra särdrag som går att finna hos kriminella. De 

behandlar och ser ofta sin partner som ett objekt som finns för egen behovstillfredsställelse. 

Långvariga vänskapsrelationer är ovanligt eftersom människor används och manipuleras. Den 

kriminella ”vet” att ingen är att lita på (Ibid.).  

 

2.2.3 Misslyckande och rädsla 

”En person med en kriminell livsstil har ett beteende som är inriktat på att på ett dramatiskt 

och destruktivt sätt gå mot nederlag. Den grundläggande drivkraften för detta är rädsla.” 

(Ibid., s. 88) Personer med ett kriminellt beteende har sällan haft några framgångar i sitt liv, 

vare sig i skolan, på arbetet, med privatekonomi eller familjeliv. I och med att de ofta är 

frihetsberövade är de också socialt isolerade. Dessa människor har ofta en känsla av att de inte 

får lyckas med något och att de inte är värda ett vanligt liv. De är rädda för att de inte klarar 

av ett ”vanligt” vuxenliv. Denna rädsla bottnar i skam och i en kränkt självbild. Dessa faktorer 

leder till att de ibland begår brott som kan anses klumpiga för att de dels eftersträvar 

framgång i brottet men också att de vill bli upptäckta – de är ju inte värda att lyckas. 

(Bergström, 2004) 

 

Just som en person är på väg att bryta med sin kriminalitet ställer han/hon ofta till det för sig. 

Detta är för att de är rädda för det som de ”vanliga” medborgarna klarar av. När vuxenvärlden 
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ser ut att bli för svår väljer de istället att stanna kvar i den kriminella karriären och flyr från 

ansvar och andra vuxna egenskaper de ser som svårhanterliga (Ibid.). 

 

2.2.4 Tankemönster 

Inom dem grundläggande livsvillkoren formas individens tankar och känslor som så 

småningom blir individens tankemönster. Men tankemönstret påverkas också av dem val och 

dem uppgifter hon ställs inför i livet. Även alla influenser, konflikter och problemlösningar 

som hon som tonåring stöter på utkristalliserar sig i olika tankemodeller och tankemönster. 

Det är just i tonåren som det avgörs hur en individs tänkande kommer att te sig. Beroende på 

livsvillkor, vilka val individen gör och hur umgänget ser ut utvecklas alla i lite olika 

riktningar. Om tonåringen tidigt har fått ”bekräftelse” på sitt kriminella beteende eller om hon 

känner stark samhörighet med en kriminell grupp börjar hon långsamt utveckla ett 

tankemönster som för en utomstående ter sig irrationellt och ofattbart. Rättfärdigande, 

avskärmning, utvaldhet, makt/kontroll, sentimentalitet, superoptimism, intellektuell lättja och 

osammanhängande tankar är åtta kriminella tankemönster som här kommer att redovisas 

närmre. Den som lever ett kriminellt liv kan ha ett eller flera av dessa tankemönster. 

Bergström påpekar dock att dessa tankemönster är utarbetade på män och kanske skiljer sig åt 

för kvinnor (Ibid.). 

 

Med det rättfärdigande tankemönstret rättfärdigas brotten med förklaringar som att ”alla 

begår ju brott, även Svenssons”. Andras orätt och felaktigheter rättfärdigar deras egna illegala 

handlingar. Ett annat sätt att rättfärdiga sina brott kan vara att skylla på offret vilket har varit 

vanligt i till exempel våldtäktsmål (Ibid.). 

 

Tankemönstret avskärmning går ut på att stänga av varningssignaler och förtränga rädslan för 

att den kriminelle ska våga utföra brottet. Det gäller att skaffa sig totalkoncentration inför 

uppgiften (Ibid.). 

 

Utvaldhet är ett tankemönster som används för att döva ett dåligt samvete. Den kriminella tror 

sig vara berättigad att kränka andras områden för att ta det han/hon vill ha. Den 

livsstilskriminella förväxlar ofta sina önskningar med sina behov. ”Den som tillräckligt länge 

intalar sig att han önskar sig något kan få för sig att han behöver det och det man behöver har 

man rätt att ta.” (Ibid., s. 131). 
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Den kriminella med tankemönstret makt/kontrollbehov är besatt av tanken att kontrollera sin 

omgivning. Bristen av inre kontroll kompenseras genom att skaffa yttre kontroll över andra 

människor. Denna kontroll får han genom hot om våld, med ilska eller genom att förödmjuka, 

håna och kränka andra. Hämndbrott visar till exempel vem som har makt. (Bergström, 2004)  

 

Med tankemönstret sentimentalitet förmildrar den kriminelle sin brottslighet genom att betona 

sina positiva sidor. Massmördare kan till exempel framhäva hur snälla de var mot alla 

människor som de inte tog livet av. Ibland framhävs att de har justa principer inom ramen för 

sin brottslighet (Ibid.). 

 

Superoptimism är ett tankemönster där den kriminelle egentligen inser att han/hon kan åka 

fast men intalar sig själv att det inte kommer att ske den här gången. Den kriminelle 

överskattar sin förmåga och ser inte hela verkligheten. Den kriminelle planerar alltid en ”sista 

stöt”. Åker de inte fast den gången finns det alltid en till ”sista stöt” att genomföra (Ibid.). 

 

Tankemönstret intellektuell lättja innehåller flera vanliga kriminella tankebanor. De går i stort 

sätt ut på att välja den kortsiktigt lättaste vägen. Hit hör även alla planer på att bli rik snabbt. 

Det gäller att undvika smärta, att få snabba belöningar och att ta sig ur situationer så lätt som 

möjligt även om det kostar mer vid ett senare tillfälle. Otydlig kommunikation är även det ett 

vanligt drag. Skulle den kriminelle bli för konkret och detaljerad kan han riskera att hållas 

ansvarig för det han har sagt (Ibid.). 

 

Osammanhängande tankar är ett ovanligt tankemönster som när det väl förekommer är det 

hos de som är tyngst belastade. Tankemönstret handlar om den kriminelles oförmåga att hålla 

ut, resonera logiskt eller sätta upp realistiska mål för sig själv. Förklaringen till detta 

osammanhängande sätt att tala och tänka på är att minnena av alla brott de har begått är för 

smärtsamma att de får svårt att hålla tankar och känslor i styr (Ibid.). 

 

2.2.5 Drivkrafter 

Att välja att begå en kriminell handling är en process av begrundanden som innehåller fem 

andrahandsmotiv: ilska/uppror, makt/kontroll, spänning/njutning, habegär/lättja och kemiskt 
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beroende. Som nämnts tidigare är rädsla en drivkraft till brott. Dessa andrahandsmotiv är 

ytterligare drivkrafter (Ibid.). 

 

Varje människa har ett behov av att vara egen, att vara en självständig individ. Den ilska och 

det habegär som kriminella ofta har är en förvriden bild av detta behov. Många kriminella ser 

sin brottslighet som en hämnd, ett sätt att ge igen. Till en början är ilskan ofta riktad mot olika 

individer i hans/hennes uppväxt. Med tiden förvandlas den till en allmän vrede mot samhället 

i stort. Till detta kommer behovet att hävda sig själv. För att visa att ingen kan bestämma över 

dem sätter de sig ofta på tvären och har svårt att underordna sig regler och förordningar 

(Ibid.). 

 

Kriminella har ofta dålig självkänsla och ett inre kaos. För att kompensera detta försöker de 

skaffa sig yttre kontroll. Genom att få grepp om tillvaron och makt över andra kan det egna 

inre kaoset hållas borta (Ibid.). 

 

Det händer att ”spänningssökare” som inte har funnit lagliga vägar för att få sin ”kick” drar 

sig till den kriminella värden. Denna drivkraft är vanligast för ungdomsbrottsligheten. 

Njutningen ligger i brottets omedelbara belöning. Men denna drivkraft för med sig en 

toleransökning. Till en början kanske det gav en tillräcklig ”kick” att snatta men med tiden 

krävs det värre brott eller mer risktagande för att spänningen ska vara tillfredsställande (Ibid.). 

 

Habegär/lättja är en drivkraft som växer sig starkare med åren. Den kriminelle vill ha det som 

samhället lockar med: materiella ting, pengar och position. Även om detta är något som 

han/hon eftersträvar är han/hon inte beredd att jobba långsiktigt för det. Den kriminelle är ute 

efter en flott livsstil och drömmer om det perfekta brottet som kommer att göra de oberoende 

för resten av livet (Ibid.). 

 

Det kemiska beroendet är en drivkraft då drogberoendet leder till en brottslig handling (Ibid.). 

 

2.2.6 Den kriminella karriären 

”Den kriminella livsstilen kan ses som en karriär i fyra stadier: förkriminell, tidigt kriminell, 

avancerat kriminell och utbränd.” (Ibid., s. 103). Trots att Bergströms karriärs modell börjar i 

tonåren poängterar han att även den tidiga barndomen har stor betydelse (Bergström, 2004). 
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Den första fasen, den förkriminella fasen, infinner sig i åldrarna 11-18 för kvinnor. Typiska 

ungdomsbrott är snatteri, väskryckning, inbrott och bilstöld. Det finns även ”förkriminella 

beteenden” som inte är brott men som kan leda till ett avancemang i en kriminell karriär. 

Exempel på sådant beteende för flickor är upprepat skolk, nära relationer till äldre pojkar och 

rymningar hemifrån. Drivkraften för flickor i denna fas är spänning, osäkerhet och beroende 

av andra. Även om det är en relativt stor grupp som befinner sig i denna fas är det 

förhållandevis få som går vidare till nästa (Ibid.). 

 

Den andra fasen, tidig kriminell fas, inträder vid 18 års ålder och pågår vanligen fram till 25 

års ålder. I denna fas är brotten färre men allvarligare. Flickor kommer i kontakt med 

kriminalitet i umgänge med äldre pojkar som de fascineras av. De deltar ofta i brott för att bli 

accepterade. Vanliga brott här är förskingring, bedrägeri, inbrott, häleri och narkotikabrott. 

Drivkraft för kvinnor i denna fas är beroende av relationer, status, spänning och drogberoende 

(Ibid.). 

 

Den tredje fasen, avancerad kriminalitet, börjar någon gång i åldrarna 25-30. I denna fas blir 

de ofta kontrollerade av sina män och har därmed en begränsad rörelsefrihet. Att de dessutom 

blir misshandlade både psykiskt och fysiskt hör inte till ovanligheterna. Det händer att hon 

bryter både med brottsligheten och den relation hon lever i bara för att återvända både till 

brottsligheten och till en destruktiv relation efter en periods uppehåll. Vanliga brott i denna 

fas är förskingring, häleri, narkotikabrott och stöld. Kvinnornas drivkraft är rädsla, ilska och 

beroende av andra i denna fas (Ibid.). 

 

Den fjärde och sista fasen, utbrändhet, infinner sig för kvinnor någon gång efter 30 års ålder. 

Denna fas kännetecknas av psykiskt, socialt och fysiskt förfall hos kvinnorna. De har en 

känsla av skam och ensamhet, även psykiska problem som ångest och självmordstankar 

förekommer. Framtidsplanerna och tron på en ljus framtid blir allt mer avlägsen. De 

dramatiska brotten undviks och istället är det häleri, småinbrott och bedrägeri som dominerar. 

För kvinnorna i den sista fasen är drivkraften rädsla, beroende av relationer, skam och 

habegär (Ibid.). 
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2.3 En jämförelse 
Medan Goldberg (2005) menar att barnet som sedan blir problematisk konsument får lära sig 

att han/hon är dålig menar Bergström (2004) att barnet som sedan växer upp och blir kriminell 

inte får lära sig vissa beteenden. De lär sig till exempel inte att ta ansvar eller att fungera i 

grupp. Istället lär de sig ett kränkande beteende. Båda teorierna menar att barnets självbild 

formas i samspel med den familj barnet växer upp i och att det senare i livet, i tonåren, även 

påverkas av andra i sin omgivning (Goldberg, 2005 och Bergström, 2004).  

 

Goldberg (2005) beskriver hur de problematiska konsumenterna har problem med relationer 

både till föräldrar, partners och umgänge. Även Bergström (2004) hävdar att problem med 

relationer till både partner och vänner är utmärkande för de som lever ett kriminellt liv.  

 

Teorin om en kriminell livsstil har utkristalliserat drivkrafter och tankemönster som är vanliga 

hos de som lever ett kriminellt liv (Bergström, 2004). Detta är ingenting som Goldberg (2005) 

tar upp. Däremot tar båda teorierna upp fenomenet att ta överdrivna risker deras olika 

målgrupper omedvetet kan utsätta sig för (Ibid. och Bergstöm, 2004). Goldberg (2005) menar 

att problematiska konsumenterna tar onödiga risker när de har förlorat kontrollen över sina 

liv. De hoppas på att åka fast för att ta sitt straff, sona sina brott, och därefter kunna börja ett 

nytt liv. Han tar även upp onödiga risker i samband med att den problematiska konsumenten 

är på väg att inordna sig i ett Svenssonliv. Detta är något som Bergström (2004) också berör. 

Han menar att de med en kriminell livsstil som är på väg att överge sin kriminalitet kan ta 

onödiga risker för att de blir rädda för att de inte ska klara av Svenssonlivet.  

 

Karriärerna framställs i båda teorierna i fyra stadier. Utöver den likheten skiljer de sig åt mer 

än vad de liknar varandra. (Bergström, 2004 och Goldberg, 2005) Goldbergs (2005) första 

stadium börjar redan med barnets samspel med sina föräldrar medan Bergströms (2004) 

kriminella karriär inte börjar förrän i tonåren. Goldbergs (2005) avvikarkarriär beskriver en 

process där den problematiska konsumentens liv ger uttryck för självdestruktivitet. Enligt 

Goldberg (Ibid.) drivs den problematiska konsumenten av sin negativa självbild. Bergströms 

(2004) karriärsmodell är mer beskrivande för vad som utmärker de olika faserna och hans tes 

är att avancerad kriminalitet kan ses som en livsstil med vissa typiska drag och tankemönster.  
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3 Litteraturgenomgång – kvinnors kriminalitet 
Som redan nämnts är forskning kring kvinnors kriminalitet ett eftersatt område och till följd 

av det är även tillgången av litteraturen begränsad. Och frågan är hur litteraturen ska tolkas. 

För den som inte är indoktrinerad i ett mansdominerat samhälle skulle uppfattningen av 

litteraturen om kriminalitet kunna bli följande: Det finns mycket forskning och det är mycket 

skrivet om kriminalitet i allmänhet. Det finns ganska lite forskning och det är ganska lite 

skrivet om kvinnors kriminalitet i synnerhet. Men, det finns definitivt ingen forskning och det 

finns inget skrivet om mäns kriminalitet. Men, i dagens samhälle är det allmänt känt att 

brottslighet utan prefix är lika med manlig kriminalitet och brottslighet med prefixet 

”kvinnors” visar på något som avviker från det normala, det blir alltså kvinnors kriminalitet. 

 

I detta kapitel kommer först en redogörelse för vad litteraturen säger om den kriminella 

karriären. Därefter skildras kvinnors kriminalitet, hur det ser ut i Sverige, i jämförelse med 

mäns kriminalitet, statistik och i konstellation med narkotika.  

 

3.1 Den kriminella karriären 
Termen ‘kriminell karriär’ är en beteckning på en sekvens av handlingar 
definierade som brottsliga, som utförts av en enskild individ under en given 
tidsperiod. En kriminell karriär har följaktligen en början, en avslutning samt en 
tidsrymd däremellan. Om en individ utför endast ett brott, sammanfaller givetvis 
första och sista brottet med varandra, vilket medför att tidsrymden har värdet 
noll, men det är fortfarande en kriminell karriär. (Lander et al., eds., 2003, s. 267)  

 

Den kriminella karriären ”mäts” ofta utifrån lagförda brott vilket är problematiskt med tanke 

på mörkertalen, hur lättupptäckta/svårupptäckta olika brott är, hur kriterierna för att dömas för 

olika brott är olika lätta/svåra att uppnå och så vidare. (Ibid.)  

 

I en studie av Brottsförebyggande rådet (2000:3) identifierades tre brott som mer än andra 

anses leda till en fortsatt kriminell karriär. Dessa tre brott är tillgrepp av fortskaffningsmedel, 

rån och stöld. De som istället lagförs för snatteri första gången löper en betydligt lägre risk för 

att utveckla en fortsatt kriminell karriär. Även olika trafikbrott indikerar låg risk för 

utveckling av en fortsatt kriminell karriär. Om en person lagförs för tillgrepp av 

fortskaffningsmedel både första och andra gången han/hon lagförs löper han/hon en risk på 

över 61 procent att utveckla en fortsatt kriminell karriär. Tillgrepp av fortskaffningsmedel i 

kombination med stöld, oavsett vilken ordning de lagförs, ger en risk på 54 procent att 

utveckla en fortsatt kriminell karriär och kombinationen narkotikabrott och stöld ger en risk 
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på 53 procent. Dessa kombinationer kallas högriskkombinationer. Exempel på 

lågriskkombinationer är att lagföras för snatteri både första och andra gången vilket ger en 

risk på 7 procent att utveckla en kriminell karriär. Den lågriskkomination som ger lägst risk 

för att utveckla en fortsatt kriminell karriär – 2 procent – är att första gången lagföras för 

skadegörelse och andra gången för misshandel.  

 

I utländska studier från Nord Amerika och Storbritannien har det framgått och flickors 

registrerade kriminella karriär är kortare och inkluderar inte lika grova brott i jämförelse med 

pojkars kriminella karriär. Dessutom upphör flickor i större utsträckning än pojkar med 

brottsligheten efter att ha varit i domstol en gång. (Chesney-Lind & Shelden, 2004) 

 

3.2 Kvinnors kriminalitet 
Kvinnors andel i brottsstatistiken har sedan mitten av 1800-talet fram till idag varit låg. 

Antalet dömda kvinnor har varierat mellan 5-14 procent av det totala antalet dömda. 

Statistiken över endast stöldbrott ligger däremot kvinnornas andel på 25 procent vid 1980-

talets första hälft. Av alla stöldbrott är det snatteri som dominerar sedan 1960-talet. 

(Brottsförebyggande rådet, 1999) Även internationellt sett är kvinnors kriminalitet låg jämfört 

med mäns kriminalitet. I en jämförelse 25 länder emellan låg den kvinnliga brottsligheten 

mellan 2-20 procent (Bergström, 2004). 

 

3.2.1 Kvinnors kriminalitet i Sverige 
I en studie av Kolfjord (2003) beskrivs kriminella kvinnors livsprocesser i ett socialt och 

strukturellt sammanhang. Kolfjord har gjort 19 djupintervjuer med kvinnor som utfört lagbrott 

i syfte att bidra till teoriutveckling kring flickors och kvinnors brottslighet där bristen på 

empiriskt underlag är påtagligt. Kolfjord (Ibid.) kommer fram till att det inte finns en typisk 

kriminell kvinna. Däremot har kvinnorna i studien vissa gemensamma drag. Deras 

underordning som kvinnor i samhällsstrukturen är ett sådant exempel. Denna underordning 

blir som mest påtaglig när den tar sig uttryck i det Kolfjord kallar ohälsa2 och det våld som 

flertalet av kvinnorna utsatts/utsätts för som barn, ungdomar och/eller vuxna. Kvinnorna i 

studien upplever att de av omgivningen blir betraktade som dåliga mödrar på grund av deras 

kriminalitet. Denna upplevelse tror Kolfjord kan vara en bidragande orsak till stress och 

ohälsa.  

                                                 
2 Ett resultat av underordning, våldsutsatthet och dubbelarbete (Kolfjod, 2004). 
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Kvinnorna i Kolfjords studie (Ibid.) ser dem kriminella handlingarna som något de gör, inte 

som något i deras personlighet. De kriminella handlingarna är kriminaliserade 

överlevnadsstrategier. De brott som kvinnorna har begått är en följd av ohälsa som alltså är en 

följd av kvinnornas underordning. Kolfjord menar att ohälsa leder till kriminalitet som i sin 

tur leder till droger som leder till mer kriminalitet och så vidare. 

 

Vägen in i kriminalitet och drogmissbruk har ofta skett via kamrater. Det har börjat med ett 

spänningssökande med snatterier och butiksstölder som har övergått till en inkomstkälla när 

ungdomarna kontinuerligt börjat med droger. Med tiden har de gått över till att begå brotten 

ensamma för att inte riskera att åka fast på grund av att partnern ”klantar till det”. Kvinnorna 

anses vara aktiva både när det gäller brottsligheten och införskaffande av droger. Avsikten 

med lagbrotten kan exempelvis vara identitetsbildning, gemenskap, ett sätt att stå ut med 

vardagen, inköp av droger eller flykt från ångest våld och smärta. Kriser kan leda till 

vändpunkter, både i positiv och i negativ riktning. En kris som följer på grund av förlorat 

arbete, missfall eller omhändertaget barn kan lätt leda till en tilltagande kriminalitet och ett 

ökat missbruk (Ibid.). 

 

Kvinnorna i Kolfjords (Ibid.) har utsatts för våld i olika konstellationer. Fysisk och psykisk 

misshandel, våldtäkter och mobbning i skolan är bara några få exempel. Några av kvinnorna 

har själva utövat våld mot andra. Det har då handlat om självförsvar, mobbning, hämnd och 

maktutövning. Dessa kvinnor ger uttryck för att det är respekt de har varit ute efter när de har 

brukat våld. 

 

3.2.1.1 I jämförelse med män 

Beroende på hur statistiken tolkas går det att se både likheter och skillnader i kvinnors 

brottslighet jämfört med mäns. Likheterna är att det är samma typ av brott – stöld, trafikbrott, 

bedrägeri och misshandel – som har hög frekvens för både kvinnor och män. Det är också 

samma typ av brott – till exempel mord, sexualbrott och rån – som har låg frekvens. 

Skillnaderna i kvinnors och mäns brottslighet däremot, består i att kvinnor respektive män i 

stor utsträckning begår olika typer av brott. Ett exempel på detta är dem två stora 

brottstyperna stöld och trafikbrott. Stöldbrotten är mer än ett dubbelt så stort inslag av 

kvinnors brottslighet än mäns, medan trafikbrotten är det istället tvärtom, de utgör ett mer än 
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dubbelt så stort inslag bland mäns brottslighet som av kvinnors. (Brottsförebyggande rådet, 

1999)  

 

Andelen kvinnor som misstänks för våldsbrott har visserligen ökat under åren 1975 till 1997, 

från 5,5 till 8,5 procent. Det är medelålderskvinnor som står för den största ökningen men 

våldsnivån har även haft en kraftig ökning hos flickor i åldrarna 15-17. Andelen kvinnor som 

misstänks för våldsbrott ökar dessutom snabbare än antalet misstänkta män. Trots detta är 

nivåskillnaden mellan könen fortfarande mycket stor (Edling, 1999).  

 

Statistik visar att kvinnor i mindre utsträckning än män återfaller i brottslighet. 23 procent av 

de kvinnor som lagfördes år 1998 återföll i brottslighet inom tre år, motsvarande siffra för 

män var 39 procent. Skillnaderna i återfallsfrekvens mellan kvinnor och män har inte 

förändrats över tid (Ekström, 2004). 

 

3.2.1.2 Statistik 

I statistiken över misstänkta personer är kvinnors kriminalitet koncentrerad till ett fåtal 

brottstyper, stöld står för cirka hälften av kvinnors brottslighet. Ohederlighetsbrott – 

bedrägeri, förskingring, häleri, ärekränkning, och osant intygande – är den brottstyp som är 

näst vanligast bland misstänkta kvinnor. Knappt 50 procent av alla kvinnor som misstänks för 

brott är under 30 år och den allra högsta frekvensen finns i åldersklassen 15-17 år, därefter 

sjunker brottslighets frekvensen i takt med åldern. (Brottsförebyggande rådet, 1999) 

 

Återfallsstatistiken visar att återfallsfrekvensen är relativt stabil, både över ett längre och ett 

kortare tidsperspektiv. 23 procent av de kvinnor som lagfördes år 1998 återföll i brottslighet 

inom tre år. Statistiken beskriver inte den ”faktiska” andelen återfall i brott. Därför ska 

återfallsstatistik tolkas med försiktighet. Den beskriver bara risken för att en lagförd person 

återigen kommer att lagföras för brott. De som har återfallit i brott men ej blivit gripna och 

lagförda finns inte med i statistiken (Ekström, 2004). 

 

Drygt 40 procent av samtliga lagförda brott begås av den andel kvinnor som endast lagförts 

vid ett tillfälle. Dessa kvinnor utgör nära tre fjärdedelar av alla kvinnor som lagförts för brott. 

Drygt 3 procent av samtliga kvinnor tillhör den grupp som lagförts nio gånger eller fler. 

Denna grupp står för ungefär en fjärdedel av den registrerade brottsligheten (Lander et al., 

eds., 2003). 
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Medelåldern för debutlagförning bland samtliga kvinnor är 22 år. Medelåldern sjunker dock 

om man bara ser till den grupp som har lagförts nio gånger eller fler. Drygt 70 procent av 

dessa kvinnor hade sin lagföringsdebut i åldern 15 till 19 år. För de som lagförts en gång är 

motsvarande siffra drygt 27 procent. Det är få kvinnor som efter debutlagförningen åter 

lagförs innan 39 års ålder, en fjärdedel blir lagförda vid en andra gång. Efter andra 

lagförningen ökar risken till 50 procents chans att bli lagförd en tredje gång. Därefter 

fortsätter ökningen stegvis fram till den femte lagförningen då risken planar ut till mellan 80 

och 95 procents risk att åter lagföras. En klar majoritet av de som lagförts vid ett andra 

tillfälle har blivit lagförda inom tre år från deras lagföringsdebut. Det är drygt 40 procent av 

de som åter lagförts efter den första lagförningen som har blivit lagförda inom ett år från 

debuten (Ibid.). 

 

Det framgår tydligt av statistiken att de med högre belastning inom en kortare tidsperiod från 

första lagföringen blivit lagförda vid ett andra tillfälle. De individer med högre 

belastningsgrad har en intensivare karriär, det vill säga; de har i genomsnitt kortare tid mellan 

lagföringarna än dem med lägre belastning. I ungefär tre av fyra lagföringar är antingen stöld, 

trafikbrott eller bedrägeri huvudbrott för kvinnor. Drygt hälften av stöldbrotten som kvinnor 

har lagförts för är snatteri (Ibid.).  

 

3.2.1.3 Kriminalitet och narkotika 

Kolfjord (2003) tolkar kvinnornas våldsutsatthet och dubbelarbete – ofta med ensamansvar 

för barn och hushåll – som ett hälsoproblem och leder till vidare ohälsa. Att börja ta droger 

blir alltså en strategi för att orka ta hand om familjen, att stå ut med misshandel från mannen 

och även för att glömma. Denna typ av självmedicinering leder till ökat beroende och därmed 

ökat behov av ekonomiska medel vilket de löser med att begå brott, alternativt prostituera sig. 

Ohälsan kommer först och den leder i sin tur till drogmissbruk. Dock ökar ofta ohälsan i och 

med att drogerna i sig för med sig en hälsoproblematik. Självmedicinering har varit en strategi 

för kvinnorna att klara av en svårhanterbar situation. 

 

Alla kvinnorna i Kolfjords studie (Ibid.) betonar att de gjort ett eget val när de började med 

droger och brott. Kolfjord tolkar detta som en överlevnadsstrategi. Att kvinnorna själva väljer 

men att livsvillkoren begränsar valmöjligheterna. Livet med droger och kriminalitet uppfattas 
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inte alltid som elände utan kan upplevas som ett spännande och händelserikt liv. Några tycker 

att de för första gången fått en identitet som de trivs med.  

 

4 Metod 
I detta kapitel redogörs det för studiens tillvägagångssätt. Det börjar med en redogörelse för 

valet av litteratur, därefter en förklaring av valet av undersökningsmetod. Sedan följer en 

beskrivning av urvalet och genomförandet. Näst sist i kapitlet diskuteras studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet och kapitlet avslutas med en etikdiskussion.  

 

4.1 Val av litteratur 
Litteraturen i studien är funnen genom litteratursökningar i databasen LIBRIS, Artikelsök, 

Stockholms universitets databas Substans eller genom tips av vänner, handledare och 

doktorander på kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Följande sökord har 

kombinerats i olika konstellationer när litteratursökning i databaserna gjordes: kvinnor, 

kriminalitet, brottslighet, kriminell karriär och brottskarriär.  

 

4.2 Val av undersökningsmetod 
För att uppnå studiens syfte – att undersöka kvinnors delaktighet i den egna kriminella 

karriären – valdes en kvalitativ metod, det empiriska materialet har samlats in genom 

haltstrukturerade intervjuer. Kvale (1997) menar att den kvalitativa metoden är användbar när 

syftet är att beskriva och förstå det den intervjuade upplever och förhåller sig till. ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva specifika situationer och handlingsförlopp ur 

den intervjuades värld.” (Ibid., s 37). Det är nyanserade beskrivningar av olika aspekter ur den 

intervjuades livsvärld som den kvalitativa intervjun försöker att fånga. Den intervjuade 

berättar vad hon upplever, känner och hur hon handlar och det är sedan intervjuarens uppgift 

att söka svar på varför hon upplever och handlar som hon gör (Ibid.). 

 

4.3 Urval 
Populationen för studien är kvinnor med ett kriminellt förflutet och urvalet är fyra kvinnor 

som har kontakt med en förening på grund av sitt missbruk och sitt kriminella liv. Urvalet 

styrdes av vilka som befann sig i föreningens lokaler. Urvalskriteriet var att respondenterna 

var kvinnor och hade ett kriminellt förflutet. Fyra respondenter som uppfyllde kriterierna 

intervjuades och de hade alla begått flertalet kriminella handlingar. Två av de har suttit i 
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fängelse, den ena en gång och den andra två gånger. När intervjuerna ägde rum ansåg alla att 

de hade brutit med kriminaliteten. Åldrarna varierar mellan 20 och 43 år. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna ägde rum i föreningens lokaler där alla intervjuer utom en kunde genomföras 

ostört. Den intervjun som genomfördes med ett störande moment hölls på ett kontor i 

lokalerna där en person kom in mitt i intervjun för att hämta något. Detta tycktes dock inte 

störa respondenten märkvärt då hon fortsatte att prata som om ingenting hänt. Respondenterna 

informerades innan intervjutillfället om garanterad anonymitet, att det var frivilligt att delta 

och att de när som helst hade rätt att dra sig ur. Intervjuerna bandades med respondenternas 

samtycke och transkriberades sedan ordagrant inom två dagar. Kvale (1997) skriver att 

”osammanhängande och repetitiva intervjuutskrifter kan leda till en oetisk stigmatisering av 

specifika personer…” (s. 158). Därav har citaten i resultatkapitlet skrivits i skriftspråk. En 

intervju varade i 20 minuter medan de övriga tre pågick i cirka 45 minuter. Intervjuerna 

inleddes med att intervjuaren upprepade att anonymitet garanteras och att de har rätt att 

avbryta intervjun. Därefter tillfrågades de om de hade något önskemål på fingerat namn vilket 

två hade.  

 

Kvale (1997) tar upp olika former av intervjuer och menar bland annat att enskilda intervjuer 

är lämpliga när till exempel en persons berättelse eller livshistoria är målet med intervjun. 

Eftersom syftet med intervjuerna var att ta reda på kvinnornas egna berättelser och 

upplevelser har intervjuerna varit enskilda. Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad 

intervjuguide (se bilaga). Intervjufrågorna utarbetades efter studiens syfte, frågeställningar 

och teorier. Frågorna som ställdes var i första hand öppna. Följdfrågorna kunde dock vara 

både direkta, stödjande och bekräftande, detta för att minimera risken för missförstånd. 

Intervjuguiden omarbetades en aning efter första intervjun då några frågor lades till och 

ordningen ändrades på ett ställe. Eftersom svaren på frågorna skilde sig åt i alla intervjuerna 

blev även följdfrågorna olika men följdfrågornas syfte var alltid att få fram information om en 

viss frågeställning som var gemensam för alla intervjuer. Om frågorna är väldigt känsliga 

och/eller personliga bör intervjuaren först skapa ett nära och personlig samspel (Ibid.). Att 

skapa ett tillräckligt nära och personligt samspel har inte varit möjligt under studiens 

intervjuer och risken finns att respondenterna har undanhållit vissa fakta på grund av att de 

inte ansett att det funnits tillräckligt med förtroende. Vid alla intervjuer förutom en upplevde 
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intervjuaren att respondenterna inte ville prata särskilt ingående om uppväxten och då 

pressades de inte på mer information utan intervjun fortsatte med nästa tema. Detta har med 

stor sannolikhet varit till nackdel för studien eftersom en väsentlig del av respondenternas liv 

därmed har varit svår att analysera.  

 

Vid bearbetning av de transkriberade intervjuerna lästes först alla intervjuer igenom och 

teman plockades ut med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar och teorier. De teman 

som valdes var: uppväxten, den kriminella början och dess utveckling, drivkrafter och 

tankemönster och aktiv eller passiv.  

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Som tidigare nämnts blev svaren om uppväxten i dem flesta fall korta och inte så utförliga och 

på grund av att ämnet har upplevts som känsligt ställde inte intervjuaren några mer ingående 

frågor om det ämnet och detta torde ha påverkat validiteten på ett negativt sätt. Det kan hända 

att respondenterna även undanhöll annan information som hade varit relevant för studien. Det 

är förståligt att respondenterna under det tillfället de sitter ner och pratar om sitt förflutna med 

en okänd och, i tre fall av fyra, betydligt yngre socionomstudent inte lämnar ut sig helt. Att till 

exempel ha gjort uppföljningsintervjuer hade kunnat vara ett sätt att stärka validiteten då 

frågor som inte blev tillfredställt besvarade vid intervjun hade kunnat frågas om liksom fler 

följdfrågor hade kunnat ställas. 

 

Kvale (1997) menar att intervjuarens huvuduppgift är att förstå vad den intervjuade säger. Det 

är intervjuaren som ska tolka vad som sägs och hur det sägs – tonfall, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Det är viktigt att lyssna till vad som faktiskt sägs men även till vad som sägs 

mellan raderna. Intervjuaren ska kunna formulera det underförstådda budskapet och få 

bekräftelse på det av den intervjuade. ”Resultatet av en intervju beror av intervjuarens 

kunnande, känslighet och empati.” (s 101). Detta tyder på att beroende på hur pass van och 

duktig intervjuaren är har stor betydelse för studiens reliabilitet. Att intervjuaren i denna 

studie inte har någon vana av kvalitativa intervjuer kan ha påverkat resultatet i negativ 

riktning.  

 

Avsikten med den här studien har inte varit att generalisera till en större population utan 

endast undersöka hur några kvinnor ser på sin delaktighet i sin kriminella karriär. ”Om syftet 
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är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda 

person.” (Ibid. s 98). Om generalisering hade eftersträvats i denna studie skulle fler intervjuer 

ha gjorts så att en mättnadspunkt hade nåtts. I denna studie har inte en sådan mättnadspunkt 

nåtts utan fler intervjuer hade sannolikt tillfört ny kunskap och nya aspekter. 

 

4.6 Etiska aspekter 
Respondenterna informerades dels innan intervjun och i början av intervjun om studiens syfte, 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun och att deras 

identitet skulle skyddas. Banden med de inspelade intervjuerna förstördes efter att de hade 

transkriberats och transkriberingarna förstördes efter att resultat- och analyskapitlen var 

skrivna. Därmed är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet enligt HSFR:s forskningsetiska principer uppfyllda. 

 

Kvale (1997) menar att en intervju inte är ett ömsesidigt samspel mellan den intervjuade och 

intervjuaren. Det är intervjuaren som har makten och ”definierar situationen, introducerar 

samtalsämnena och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet” (s 118-119). Av denna 

anledning ville studiens författare ge de intervjuade möjlighet att styra i så lång utsträckning 

som möjligt. Till exempel fick de möjlighet att välja vilket namn de skulle kallas för i studien. 

Att ett av namnen trots det ändrades kan ses som etiskt oacceptabelt. Men eftersom 

respondentens identitet allt för lätt skulle röjas om det namn respondenten ville ha hade 

använts har författaren resonerat att individskyddskravet väger tyngre än önskemål av fingerat 

namn. 

 

Författaren har även funderat på det etiska i förhållande till vad stämplingsteorin tar upp om 

stämpling. Enligt stämplingsteorin skulle respondenterna kunna uppfatta sig som stämplade i 

och med att de blivit tillfrågade att göra en intervju om studiens syfte. Författaren erfor dock 

inte att någon av respondenterna upplevde det så. 

 

5 Resultat 
Resultatet är uppdelat i fyra teman. Först presenteras kvinnornas uppväxt och om de ser den 

som en förklaring till att de utvecklade sin kriminalitet. Därefter redogörs det för kvinnornas 

start på den kriminella karriären och dess utveckling. Det tredje temat innehåller kvinnornas 

drivkrafter och tankemönster kring kriminaliteten och det sista temat handlar om kvinnornas 

syn på sig själva som aktiva eller passiva i sin kriminalitet.  
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5.1 Uppväxten 
Elin växte upp i en familj där pappan var alkoholiserad och misshandlade mamman och även 

brodern. Hon hade en väldigt otrygg uppväxtmiljö och kärlekslös utifrån hennes behov. På 

senare år har hon läst mycket om missbrukarfamiljer och tycker sig ha fått svar på varför hon 

är ”så kvaddad i pallet” (förstörd i huvudet) och att det också är på grund av 

uppväxtförhållandena som hon känner otrygghet, brist på tillit och har en känsla av att inte 

vara värdefull. Vid 13 års ålder började hon rymma hemifrån och kunde vara borta veckovis. 

Hennes mamma tog kontakt med dåvarande PBU3 och de gick på några samtal som Elin inte 

tyckte ledde någonstans. I skolan minns hon att hon hade lätt för att lära, i synnerhet det hon 

tyckte var kul och intressant. Matematiken hade hon dock svårt för och hon tror att det var en 

bidragande orsak till att hon blev skoltrött. Hon satt längst bak i klassrummet och var 

uppkäftig och trakasserade dem andra eleverna. Hon och hennes kompis mobbade en del 

utvalda och de fick stundtals sitta utanför klassrummet för att de övriga i klassen skulle våga 

säga vad de tyckte och tänkte. När hon började i 7:de klass umgicks hon med kommunens 

”narkomanelit” som hängde i cafeterian i centrum. Det hände att kommunens kändaste 

narkoman kom upp till klassrummet och hämtade den sju år yngre Elin utan att läraren gjorde 

något. Elin har både varit placerad i OBS-klass4 och fått anpassad studiegång men på grund 

av att hon skolkade ledde ingen av åtgärderna till någon långsiktig förbättring av hennes 

skolgång. 

 

Jenny växte upp med sin pappa men blev utkastad när hon var 15 år. Det sista året hon 

fortfarande bodde hemma rymde hon ofta hemifrån. När hon var 17 år kom polisen och sa att 

hon hade ett LVU5 på sig och i tre månader bodde hon i ett familjehem. Mamman i det 

hemmet är den enda vuxna som Jenny tycker att hon har kunnat prata med under uppväxten. I 

skolan hade hon en kompis som hon skolkade mycket med. Hon gillade inte dem andra i 

skolan och hon kände ingen samhörighet med dem. ”Jag gillade inte dem och de gillade inte 

mig”. 

 

Lena växte upp hos sin farmor och farfar men flyttade till sina föräldrar i samband med att 

hon började skolan. Hon tyckte det var en jobbig omställning att komma till en ny ort och 

                                                 
3 Psykiatri för barn och ungdomar. Idag kallat BUP – Barn- och ungdomspsykiatri. 
4 Observationsklass. 
5 Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 
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upplevde sig själv som annorlunda. ”Man var lite annorlunda då och därutav att man blev 

mobbad”. Skolgången minns Lena som mycket jobbig. Hon var mobbad och fick dåliga 

betyg. I 8:an var hon så pass trött på skollivet att hon började skolka och i 9:an var hon knappt 

i skolan överhuvudtaget. Det fanns ingen vuxen som hon upplevde att hon kunde prata med. 

 

Rues uppväxt var lugn och trygg. De hade det bra ekonomiskt och hon trivdes med släkten, 

framför allt hos sin farmor och farfar. Rues skolgång mindes hon också som positiv. Efter 

dem tre första skolåren bytte hon till Franska skolan där hon hade lite svårt att hänga med det 

första året eftersom hon inte kunde någon franska då. Men hon hade lätt för språk och hon 

tyckte att hon ändå kom rätt snabbt in i det. Hon minns att hon var relativt populär i skolan, 

både bland tjejer och hos killar. Hon var framåt, hade lätt för att ta för sig och göra sin 

stämma hörd. ”Nej, så jag hade en jävligt bra barndom. Konstigt nog kan man tycka eftersom 

jag har gjort det valet jag har gjort ändå.” 

 

Alla utan Rue trodde att uppväxten och framförallt skolgången har haft en betydelse för att de 

senare utvecklade en kriminell karriär. Elin sa:  

 
… övriga klassen vågade inte säga vad de tyckte och tänkte när vi var där så att 
vi fick sitta utanför. Det spädde ju bara på våran illusion om att vi var speciella. 
/…/ Det finns ett talesätt: ”Kan man inte vara bäst så kan man vara bäst på att 
vara sämst”, liksom. Det stämmer ju så jävla bra! Det var ungefär den 
bekräftelsen jag fick. ”Vad bra att ni tycker att jag är sämst, då ska jag fortsätta 
på den linjen.”.  

 
Lena tyckte skolan var jobbig och önskade att hon hade fått mer stöd: ”Hade jag fått push åt 

rätt håll så hade jag, då hade jag haft mycket lättare för mig och kunnat traggla mig igenom 

det där.” 

 

5.2 Den kriminella början och dess utveckling 
Gemensamt för dem fyra respondenterna är att kriminaliteten började med snattande för 

spänningens skull och övergick till narkotikabrott, stölder och inbrott för finansiering av 

narkotikamissbruk.  

 

Elin började snatta när hon var 6, 7 år medan Jenny, Lena och Rue gjorde sin debut mellan 11 

och 15 års ålder. Rue snattade med tre kompisar och beskrev det på följande vis:  
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Vi hade egentligen ingen anledning för det här. Vi sålde det ju inte eller nåt 
sånt där, utan man hade ju lådvis med smink hemma – svårt att förklara för 
mamma, men… Så det var mest en tävling oss emellan. 

 

Från snattandet trappades kriminaliteten successivt upp för alla fyra. Elin började dricka 

”kraftigt” med alkohol när hon var 12 år men övergav alkoholen för hasch vid 14 års ålder. 

Jenny, Lena och Rue började alla med droger något år efter att de hade började snatta. I och 

med att narkotikabruket ökade blev den övriga kriminaliteten allt grövre för alla fyra. De brott 

som har förekommit är snatteri, stölder, inbrott, häleri, bedrägeri, och narkotikabrott. Elins, 

Jennys och Lenas kriminella karriärer har i det stora hela ständigt eskalerat. Jenny sa: ”Ja, 

alltså efter snattandet kom brasset och, eller jag fortsatte att snatta men sen, i och med 

drogerna, började jag med inbrott och typ stölder och sånt.” Rues kriminalitet har däremot 

gått i vågor. Hon slutade injicera amfetamin när hon blev gravid och höll uppe fram till dess 

att hennes man blev arresterad och barnen omhändertagna. Under den tiden var hon 

hemmafru och levde ett Svenssonliv på ytan. På grund av att de sålde mycket hasch hade de 

det väldigt gott ställt.  

 
Men när han (Rues dåvarande man) åkte in, det var då jag började punda på 
allvar igen och det var då det rasade. Det var svårt att hålla i alla bitar själv. /…/ 
När de tog barnen började jag injicera amfetamin och jag blev av med bostad och 
allting rasade i fasansfullt tempo. /…/ Jag knarkade så mycket det gick. Då sket 
jag i allt. 

 
Alla fyra respondenter sa att de föredrog att ”jobba” tillsammans med någon eller några men 

att de också har utfört brott på egen hand. Alla utom Lena framhävde betydelsen av att ha en 

man med eftersom män i allmänhet är starkare vilket kan vara bra, om någon som behövs 

brottas ner skulle komma eller för att bära tunga saker. Rue sa:  

 
Ja, det är lättare att ta sig ut någonting om man torskar liksom. Då kan man ju 
hjälpa varandra. Men ensam är det lite svårare, åtminstone om man är tjej. Man 
är inte utrustad med kanske så mycket muskelstyrka så man kan slå sig loss 
liksom. Men är man en till så kan man ju hjälpa varandra.  

 
De var alla väl medvetna om vem de kunde lita på och vem de inte kunde lita på. De sa att 

ryktet om vem som var juste spred sig snabbt. Ibland chansade de och gjorde inbrott med ”ett 

obeprövat kort” och då märkte de snabbt om det var någon de kunde lita på eller inte. Jenny 

sa:  
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Vissa var ju riktiga skandaler, men dem aktade man sig för att jobba med igen. 
Alltså, dem man kunde lita på, de visst man ju att det var inga tjallare och de 
visste att de kunde lita på mig också till 100 procent. 

  

Alla fyra har också haft varierande roller vid brotten. Om det var de som spanade eller bröt in 

beroende på vad det var för brott, omständigheterna runt om och vilka andra som var med vid 

brottet. Alla säger att de föredrog att göra själva inbrottet framför att vara spejare. Lena sa: 

”Jag har gärna tagit rollen som den som bryter upp och går in och tar saker. Det är inte så kul 

att spana efter folk men, visst, jag har gjort det också.”  

 

Alla fyra sa också att brotten de har begått har både varit planerade och spontana. Rue sa: 

”Man var ute och rekade och kollade vilka ställen som såg bra ut. Men man kunde också vara 

ute och strö åka och ploppa in någonstans bara.” Elin förklarade på följande sätt hur dem 

spontana brotten uppstod: ”Var jag än tittar och vrider på huvudet så tittar jag hela tiden efter 

möjligheter att göra ett brott. Att titta i bilar efter väskor eller telefoner var en vanesak som 

jag gjorde utan att tänka på det.”  

 

5.3 Drivkrafter och tankemönster 
Alla fyra respondenterna framhävde att spänningen, att det var kul, ”man vill ha” och 

kompistryck var de största drivkrafterna i början av den kriminella karriären. Snattandet såg 

Rue och hennes tre tjejkompisar som en tävling, vem som kunde vara fräckast. De hade ingen 

anledning till att snatta utan gjorde det för att det var kul. ”Vi hade det som eftermiddagssport. 

Vi såg ju inte det som något brottsligt utan det var mer en lek liksom. Då hade man ju inte 

börjat med droger utan då var det bara kul.” I övre tonåren och senare i livet fanns fortfarande 

spänningen kvar som ett argument till kriminaliteten men den tyngsta anledningen hade 

istället blivit överlevnad och framförallt pengar till narkotika. Lena sa: ”Ju mer droger, desto 

mer brott och blev det inte ett brott så gick man och sålde sig själv.” Förutom att narkotikan 

blev huvudorsaken till övrig kriminalitet nämnde alla även adrenalinkicken de fick i samband 

med brott som en drivkraft. Elin sa:  

 
Det är det (spänningen) som driver en hela tiden också, självklart, med det är ju 
på grund av annat också. Senare, när jag började missbruka, då var det mycket 
att begå brott för att kunna ha mat för dagen och cigaretter och pengar till knark. 
/…/ Det är både spänning och kul. Man får en kick utav det hela, att se en dörr 
och kunna bemästra den. Samtidigt är det ett nödvändigt måste.  

 
Jenny sa:  
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Det är en jättekick att vara i ett adrenalinstim liksom. Man känner sig som 
Stålmannen när man gjort ett bra bryt. Det är en väldig spänning som sen bara 
släpper liksom, det är som en orgasm nästan. Visst kunde man vara rädd också 
men man var liksom så superfokad när man väl var där att, man var liksom 
ostoppbar – Stålmannen! 

 

Alla sa att de har varit väl medvetna om att de har riskerat sin frihet vid varje brott de har 

begått. Elin sa: ”Den risken, att åka fast alltså, får man ta. Jag vet ju att den finns där hela 

tiden. Den risken tar man men den försöker man eliminera så gott det går.” Det var bara Rue 

som tyckte sig ha tagit onödiga risker. Dem onödiga riskerna började hon med när hennes 

barn blev omhändertagna. Då tyckte hon inte att någonting längre spelade någon roll. Då 

brydde hon sig inte om hon åkte fast eller inte vilket ledde till att hon vågade mer och hela 

hennes livsstil blev fräckare och mer desperat. Hon har till exempel gått in på ställen där hon 

har vetat att det har varit larmat. Vid flera tillfällen har hon inte haft något emot att polisen har 

fått fast henne. ”Och liksom när polisen har kommit, det har ju hänt, då, ett antal gånger. Då 

har det varit mer sådär att ”jaha, ja, ja”, det har typ varit okej. Man får sova ut, får lite mat, 

slipper frysa.” 

 

Alla respondenter menade att narkotikamissbruket är en förklaring till dem övriga brotten. 

Rue sa: ”Ja, förklaringen är att man behöver pengar. Som missbrukare, eller amfetaminist så 

kan man inte sköta ett vanligt jobb. Så förklaring, nja, det är pengar och mer knark.” Under 

Elins kriminella period ursäktade hon sin brottslighet genom att tänka att dem hon stal från 

ändå hade försäkring, eller att de beter sig ännu värre genom förskingring. Hon menade att de 

riktiga bovarna sitter i dem högsta samhällsklasserna och jämfört med dem är hennes ”lilla” 

brott ingenting. Lena ursäktade sitt snattande genom att övertala sig själv att hon hade rätt att 

ta det hon ville ha. 

 

Rue menade att hon levde ett Svenssonliv när hon hade barnen medan de andra inte har känt 

någon samhörighet med Svenssons. Dock har ingen av respondenterna föraktat Svenssonlivet. 

Respondenterna ansåg sig ha varit väl medvetna om att det var de som gjorde fel i och med 

kriminaliteten. Jenny sa: ”Det är ju så samhället fungerar, det är bara att acceptera. Det är ju 

jag som gör fel.” 
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5.4 Aktiv eller passiv?  
Alla respondenterna sa att det var medvetna om att de bröt mot lagar och normer när de 

snattade. Däremot var det bara Jenny som från början förstod att hennes haschrökande också 

var ett brott mot lagar och normer medan de andra tre inte såg själva narkotikan som ett brott 

till en början. Elin sa: ”…allteftersom så fick jag ju andra bekanta då, som höll på med droger 

och som begick brott men som jag inte begick brott tillsammans med. I och för sig så tyckte 

jag inte att ha narkotika var ett brott i sig.” 

 

Elin, Jenny och Rue ansåg sig alla vara delaktiga i sin brottslighet. Elin sa:  

 
Jag har varit aktiv i högsta grad! Jag har alltid velat lära mig mer, jag har alltid 
velat lära mig hur jag ska hålla kofoten, jag har alltid velat veta hur jag ska 
forcera en dörr på bästa sätt, jag har alltid velat söka nya vägar för att göra 
bättre och säkrare kriminella saker.  

 

Alla kunde se att de gjort val som lett till kriminalitet. Valen de framhöll var antingen 

kopplade till valet av vänner eller valet av narkotika. Jenny sa: ”Man kan ju klart säga att jag 

valde fel kompisar liksom men det var ju där jag var välkommen.” Rue sa: ”Så länge jag 

käkade så klarade jag att hålla i den sociala biten. /…/ Men så fort jag valde att börja med 

sprutor igen, då gick det käpp rätt åt fanders. Det är vägskälet som verkligen delar, liksom, 

från normalt liv till total katastrof.” 

 

Jenny och Rue ansåg att de aktivt varit ansvariga för sina kriminella karriärer. Jenny sa: ”Man 

väljer själv. Det är ingen annans fel att man blir kriminell.” Rue sa: ”Saker och ting är och det 

är bara jag som kan ändra på något om jag vill ha en ändring.” Elin och Lena ansåg å andra 

sidan att de snarare hade hamnat i kriminalitet. Elin sa:  

 
Jag var en så vilsen ung tjej att jag bara gled med och fick vänner som jag tyckte 
om och de uppskattade mig och tyckte om mig. Det var inget val, eller, ja, jag 
valde dem som mina vänner, det var ju det. /…/ Annars var det inga medvetna val 
utan det bara händer. Go with the flow, liksom.  

 
Lena sa:  

 
Det har mer varit att man har hakat på dem andra så att säga. Jag kände mig 
utanför under skoltiden och hamnade därmed i fel gäng. Det i kombination med 
att jag hade svårt att säga nej är väl liksom varför det gick snett. 
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6 Analys  
I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras utifrån studiens teoretiska perspektiv 

och litteratur. 

 

6.1 Analys utifrån Stämplingsteorin 
Att det i intervjuerna inte har framkommit att respondenterna har blivit stämplade av sina 

föräldrar behöver inte betyda att de inte har blivit det. Några direkta frågor ställdes aldrig och 

ingen av respondenterna sa något närmre om sitt förhållande till sina föräldrar under 

uppväxten. Härav kan ingen analys utifrån stämplingsteorins första stadium – föräldrarnas 

stämpling – göras. 

 

Enligt stämplingsteorin blev Elin samhälleligt stämplad när hon blev placerad i OBS-klass 

och fick anpassad skolgång. Nästan alla respondenter hade dåliga betyg vilket också kan tyda 

på en samhällelig stämpling. Den samhälleliga stämplingen karaktäriseras av att omgivningen 

tar avstånd både från barnet och barnets handlingar (Goldberg, 2005). Elin ger tydligt uttryck 

för detta när hon berättar att hon och hennes kompis fick sitta utanför klassrummet för att den 

övriga klassen skulle våga säga något. Om barnet har fått en negativ självbild anpassar hon 

beteendet för att bekräfta den självbilden för att inkongruens inte ska uppstå. Även om den 

negativa självbilden inte är särskilt väletablerad kan barnet bryta mot normer hon känner till 

och provocera fram negativa reaktioner som bekräftar det hon anar – att hon är dålig (Ibid.). 

Detta ger Elin ett mycket tydligt exempel på: ”… Det var ungefär den bekräftelsen jag fick. 

’Vad bra att ni tycker att jag är sämst, då ska jag fortsätta på den linjen’.” 

 

I tonåren säger alla respondenter att de var väl införstådda med att de bröt mot samhällets 

lagar och normer. Anledningen till att de bröt mot lagar och normer som de visste fanns är 

enligt stämplingsteorin deras negativa självbild. Den sekundära avvikelsen, som vanligtvis 

inträder i puberteten, är handlingar som ungdomen begår väl medveten om att de strider mot 

dem kulturella normerna och det är den negativa självbilden som alltmer styr beteendet 

(Ibid.).  

 

Goldberg (Ibid.) beskriver två vägar som leder till den första kontakten med narkotika. Den 

ena är att umgänget använder narkotika och genom att fortsätta umgås med dessa människor 

får individen tillgång till narkotika. Den andra vägen är att individen själv tar initiativet att 

söka upp människor som använder narkotika. Denna beskrivning stämmer väl in på hur 
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respondenterna kom i kontakt med narkotika då alla gjorde det genom den förstnämnde 

vägen, deras vänner använde narkotika. Kontakten med kriminalitet har också skett på någon 

av dem två beskrivna vägarna. Rues första kontakt med kriminalitet skulle kunna ses i skenet 

av den första vägen då hon umgicks med kompisar som snattade. Även Elins första kontakt 

skedde på det viset. Men när Elin började med grövre brott, som till exempel inbrott, tyder det 

mer på att hon gick den andra vägen. Både Elin och Lena ger utryck för att de sökte sig 

någonstans där de blev accepterade och i det umgänget de blev accepterade, begicks 

kriminella handlingar. 

 

Goldberg (Ibid.) skriver att den problematiska konsumenten inte litar på någon. Detta 

överensstämmer inte med denna studie. Alla respondenterna var väl medvetna om vilka de 

kunde lita på och vilka de inte kunde lita på.  

 

När Rues barn blev omhändertagna tappade hon kontrollen över sitt liv och hon började ta 

onödiga risker i sin kriminalitet. När en problematisk konsument tyckte sig ha förlorat 

kontrollen över sitt liv kan hon tyckas ta onödiga risker. Anledningen till dessa risker kan vara 

ett aktivt försök till att bli arresterad för att ta sitt straff (Ibid.).  

 

Goldberg (Ibid.) kommer i sin studie fram till att problematiska konsumenterna i stor 

utsträckning har ett normsystem som överensstämmer med Medelsvenssons och de är väl 

införstådda med att det är dem själva och inte samhället som behöver förändras. Detta 

överensstämmer med resultaten i denna studie. Alla respondenter tyckte att Svenssonlivet var 

det rätta sättet att leva på och ingen påstod sig någonsin ha föraktat det. Detta gör att 

självbilden ständigt måste omdefinieras i negativ riktning i och med att de provocerar fram 

negativa reaktioner både hos omgivningen och hos sig själva.  

 

Ett incitament till att bryta med sitt destruktiva leverne är en graviditet (Ibid.). Rue slutade 

injicera amfetamin och brotten blev färre och mindre grova när hon fick barn. Detta kan bero 

på att kvinnan kan övertyga sig om att någon annan – barnet – behöver henne och hennes 

välmående även om hon själv inte förtjänar det. Det kan vara första gången kvinnan känner 

sig riktigt behövd (Ibid.). Lena som fortsatte med narkotika och kriminalitet i samma 

utsträckning efter att hon blivit gravid som innan kan, enligt stämplingsteorin, en känsla av 

misslyckande i föräldrarollen bli ett ytterligare bevis på sin otillräcklighet. Detta kan också ha 
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varit fallet för Rue när barn blev omhändertagna. Detta leder till att avvikarspiralen får ny 

kraft vilket den verkligen fick för Rue som blev bostadslös och ordentligt nergången.  

 

6.2 Analys utifrån Teorin om kriminalitet som livsstil 
Personer med ett kriminellt beteende har sällan haft några framgångar i sitt liv, utan de har 

oftast misslyckats i skolan, på arbetet, med privatekonomi och/eller med familjeliv. De tror 

sig varken vara värda eller kapabla att klara av ett ”vanligt” Svensson liv. Dessa faktorer leder 

till att de ibland begår brott som kan anses klumpiga. De begår ett brott för att de egentligen 

vill lyckas med det, men gör det på ett sätt att de lätt kan bli upptäckta för att de anser sig inte 

vara värda att lyckas. (Bergström, 2004) Detta resonemang stämmer inte överens med denna 

studie då den enda som ansåg sig ha gjort klumpiga brott var Rue men hon var samtidigt den 

enda som tyckte sig ha levt ett Svenssonliv och klarat av det. De övriga tre respondenterna 

hade däremot misslyckats i skolan och inte haft något Svenssonliv men ansåg sig inte ha gjort 

några onödigt klumpiga brott.  

 

Hos Elin, Jenny och Lena går det att se några av dem tankemönster som Bergström (Ibid.) 

beskriver att de som utvecklar en kriminell livsstil formar under tonåren. Elin redogjorde 

tydligt för det rättfärdigande tankemönstret som berättigar kriminaliteten med förklaringar av 

typen ”de som blir bestulna begår säkert också brott”. Andras orätt och felaktigheter 

rättfärdigar med andra ord deras egna illegala handlingar. Jennys beskrivning av sin 

koncentration – ”superfokad” – som fick henne att glömma rädslan visar på tankemönstert 

avskärmning. Utvaldhet är det tankemönster som dövar ett dåligt samvete. Personer med ett 

kriminellt beteende intalar sig ha rätt till att ta det hon behöver. Hon är den utvalda, 

rättmätigare, ägaren av det hon tar. (Ibid.) Detta tankemönster går att utläsa i det Lena berättar 

om sina tankar och ursäkter till hennes kriminalitet. Hon övertalade sig själv att hon hade rätt 

att ta det hon ville ha. 

 

Njutning/spänning och kemiskt beroende är de drivkrafter som alla respondenter angav ligga 

bakom kriminaliteten. Enligt teorin om kriminalitet som livsstil är drivkraften 

njutning/spänning vanligast för ungdomsbrottsligheten och det stämmer även med det 

respondenterna uppgav. I början av deras kriminalitet var det spänningen som drev de medan 

det var narkotikaberoendet som drev de när missbruket hade tilltagit. Dock fanns alltid 

spänningen kvar som drivkraft men mer som en positiv bieffekt. 
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Alla respondenter började snatta när de var i åldrarna 11-15 år förutom Elin som började när 

hon var 6, 7 år. Bergströms förkriminella fas börjar någon gång mellan 10-18 års ålder med 

snatteri, väskryckning, inbrott och bilstölder (Ibid.). Deras drivkraft var i denna fas 

spänningen. Alla respondenter visade även upp förkriminella beteenden som skolk och 

rymningar hemifrån. Den tidigt kriminella fasen inträdde lite tidigare för alla respondenter än 

vad Bergström menar att den gör. I övrigt stämmer fasens beskrivning relativt bra in på 

respondenterna. Även den andra fasen stämmer överens med respondenternas utsagor. Alla 

ägnade sig åt inbrott och narkotikabrott. Rue begick även bedrägeri och häleri och drivkraften 

var för alla fortfarande spänning men framförallt drogberoendet. I den tredje fasen, avancerad 

kriminalitet, som börjar i åldrarna 25-30 händer det att kvinnorna tar ett uppehåll från 

kriminaliteten och den destruktiva relationen de ofta lever i, men att de återvänder efter ett 

tag. Vanliga brott här är precis som i den andra fasen förskingring, häleri, narkotikabrott och 

stöld. (Ibid.) Av förklaringen till fasen avancerad kriminalitet att döma, nådde enbart Rue den. 

Hon ägnade sig åt alla dem typiska brotten men tog även ett avbrott från kriminaliteten som 

livsstil under tiden hon hade sina barn. Även den sista fasen, utbrändhet, tycks bara Rue ha 

upplevt. Detta kan bero på att hon var äldst av respondenterna. Denna fas inträffar någon gång 

efter 30 års ålder och kännetecknas av psykiskt, socialt och fysiskt förfall. De har en känsla av 

skam och ensamhet, även psykiska problem som ångest och självmordstankar förekommer. 

Häleri och bedrägeri förekommer fortfarande, även inbrotten men nu av mindre karaktär. 

(Ibid.) 

 

6.3 Analys utifrån litteraturen om kvinnors kriminalitet 
Kolfjord (2003) menar att vägen in i kriminalitet och droger ofta sker via kompisar och att det 

till en början är spänningssökande med snatteri men övergått till en inkomstkälla när 

drogbruket övergår i missbruk. Denna beskrivning stämmer väl in på respondenterna i denna 

studie. Däremot föredrog alla respondenterna att göra brotten tillsammans med någon annan 

vilket inte överensstämmer med Kolfjords studie (Ibid.) där kvinnorna övergick till att begå 

brotten ensamma.  

 

Kolfjord (Ibid.) skriver att det är flera omständigheter som leder till ohälsa, som i sin tur leder 

till droger som leder till mer ohälsa och mer kriminalitet och så vidare. En av dessa 

omständigheter är ensamansvar för barn och hushåll och att börja med droger då kan vara en 
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strategi för att orka. De kriminella handlingarna är kriminaliserade överlevnadsstrategeier. 

Det var när Rues dåvarande man blev arresterad och hon blev lämnad ensam kvar med barnen 

och hushållet som hon började injicera amfetamin igen. Kolfjord (Ibid.) beskriver hur kriser 

kan leda till vändpunkter, både i negativ och positiv riktning. En sådan kris kan till exempel 

vara att kvinnans barn blir omhändertaget. Strax efter att Rue hade börjat injicera blev hennes 

barn omhändertagna och hennes kriminalitet och missbruk tilltog ännu mer. 

 

Alla kvinnor i Kolfjords studie (Ibid.) anser sig vara aktiva och säger att de har gjort ett eget 

val när de började med droger och brott. Hon menar att kvinnorna väljer själva men att på 

grund av deras livsvillkor är valmöjligheterna begränsade. I denna studie ansåg Jenny och 

Rue att de själva var ansvariga för hur de kom i kontakt med den kriminella världen. Alla 

utom Lena tyckte att de hade varit delaktiga i sin kriminalitet och alla kunde nu i efterhand se 

att de har gjort val som lett till kriminalitet. 

 

7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion om resultatet i förhållande till syftet och 

frågeställningarna. Därefter följer ett avsnitt där fördelar och nackdelar med studiens metod 

och kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Syftet och frågeställningarna 
Huvudsyfte med denna studie har varit att undersöka kvinnors syn på sin delaktighet i den 

egna kriminella karriären. Studien har också försökt undersöka kvinnornas förståelse av sin 

kriminalitet, vilka möjligheter respektive hinder de har haft under sin uppväxt och om de 

anser sig ha fattat viktiga val som lett till kriminalitet. 

 

I studien har det framkommit att kvinnorna överlag har känt sig delaktiga i sin kriminella 

karriär. Två av de tog fullt ansvar för sin kriminalitet medan de två andra snarare menade att 

det var omständigheterna som gjort dem kriminella. Alla respondenter säger att de i tonåren 

var väl införstådda med att de bröt mot samhällets lagar och normer, vilket tyder på att de var 

delaktiga i sin kriminalitet. Denna delaktighet kan enligt stämplingsteorin tolkas som ett sätt 

att bekräfta sin negativa självbild. Alla respondenter drevs av spänning i sin kriminalitet vilket 

också kan ses som delaktighet genom att de då medvetet begick kriminella handlingar för att 

uppnå spänning. Att alla respondenter föredrog att göra sina brott tillsammans med någon 

skulle kunna tyda på passivitet i kriminaliteten. Men i och med att alla berättade att de 
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föredrog att ta den aktiva rollen i brotten, att vara den som gjorde själva ”brytet” och att de 

helst inte ville vara den som bara stod och spanade, måste även detta tolkas som att de var 

aktivt delaktiga i kriminaliteten – i alla fall strävade efter det. Dessa tolkningar stämmer dock 

inte in på Lena som inte ansåg sig vara delaktig i sin kriminella karriär men aktiv. Trots detta 

anser författaren att mycket av det hon sa i intervjun tyder på att hon var delaktig. Hon sa till 

exempel att hon föredrog att göra själva inbrottet framför att vara den som spanade. Brotten 

hon har begått har både varit planerade och spontana. Att hon gjorde planerade brott tyder 

enligt författaren på delaktighet och inte bara en impulshandling.   

 

Alla tycks, nu när de har lagt kriminaliteten bakom sig, vara medvetna om sin kriminella 

historia. Som nämnts ovan var de i tonåren införstådda med att de bröt mot samhällets normer 

och lagar. Detta kan tyda på att de även då hade en förståelse för sin kriminalitet. Däremot 

använde sig majoriteten av de tankemönster senare i sin kriminella karriär. Det var det 

rättfärdigande tankemönstret och tankemönstrena avskärmning och utvaldhet som var dem 

som förekom i respondenternas berättelser. Dessa tankemönster kan tolkas som att de då inte 

hade förståelse för sin egen kriminalitet, utan såg den som något acceptabelt. Ett tydligt 

exempel är Elin som ansåg att dem hon stal från var värre bovar än hon själv. Dock tyckte alla 

respondenter under sin kriminella tid att Svenssonlivet var det riktiga sättet att leva på, vilket 

återigen tyder på att de hade en förståelse för att det de gjorde var fel.  

 

I studien har det framkommit att alla kvinnorna utom en upplever att uppväxten och 

skolgången snarare har medfört hinder än möjligheter till att inrätta sig i ett Svenssonliv. 

Dessa hinder har varit jobbiga familjeförhållanden och att de har känt sig utanför i skolan.  

 

Valet av vänner och att använda narkotika var de valen som ledde till kriminalitet för 

respondenterna. När dessa val togs var dock inte avsikten att det skulle leda till ett kriminellt 

leverne. Respondenterna kunde dock, nu i efterhand, se att så var fallet – att dessa val hade 

lett till kriminalitet.  

 

7.2 Metoddiskussion 
För att få en så god inblick som möjligt i en enskilds individs upplevelser om något är den 

kvalitativa intervjumetoden att föredra (Kvale, 1997). I en enkätundersökning kanske svaren 

hade varit mer uppriktiga (förutsatt att svaren som gavs i intervjuerna inte var ärliga till 100 
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procent), i synnerhet när det gäller uppväxtförhållandena, eftersom anonymiteten blir ännu 

större i och med att det inte finns någon som sitter mittemot och lyssnar på vad de säger. Å 

andra sidan hade det varit omöjligt att ställa relevanta följdfrågor. Därför anser författaren att 

de kvalitativa intervjuerna var rätt metodval för denna studie. 

 

I vissa aspekter stämmer kvinnornas utsagor väl in på den ena eller den andra teorin, i vissa 

fall båda. Men ingen av teorierna eller Kolfjords studies resultat kan förklara kvinnornas 

beteenden och upplevelser fullt ut. Förklaringar till varför resultaten inte helt och hållet 

motsvarar teorierna och tidigare forskning kan vara flera och av varierande karaktär. Det kan 

dels bero på att kvinnorna som intervjuades omedvetet eller medvetet undanhöll information, 

dels på att intervjuaren missade att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 20-

45 minuter och på den tiden är det inte möjligt att få en god bild av en människas liv och 

tankar kring det förflutna. En annan förklaring kan vara att ingen av teorierna är utarbetade på 

kvinnor med ett kriminellt leverne.  

 

Att ingen av valda teorierna direkt behandlar delaktighet kan ses som en svaghet för studien. 

Författaren anser dock att det utifrån teorierna indirekt har gått att dra relevanta slutsatser om 

kvinnornas delaktighet i sina kriminella karriärer. 

 

7.3 Vidare forskning 
Under arbetet med denna studie har flera tankar och funderingar i anknytning till ämnet dykt 

upp. Att undersöka vad som egentligen leder till vad är en intressant aspekt; är det till 

exempel snattandet som leder till droger eller leder droger till kriminalitet? Att göra denna 

studie med ett tydligt genusteoretiskt perspektiv skulle också vara intressant. Att 

överhuvudtaget göra en studie om kvinnors kriminalitet, oavsett angreppssätt, skulle främja 

det svarta hålet av kunskap som finns inom området.  
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Bilaga – Intervjuguide 
 
Fingerat namn? 
Ålder? 
Antal fängelsevistelser? 
 
1. Vad är en kriminell karriär för dig? 
2. När skulle du säga att din kriminalitet började? 
3. Hur såg omständigheterna kring det första brottet ut? 
 (Ålder, ensam eller tillsammans med någon/några, typ av brott, passiv/aktiv) 
4. Anser du att du i tonåren bröt mot lagar du kände till? 
5. Vad var det sin fick dig att begå brott? Vad var det som lockade? 
6. På vilket sätt har din brottslighet ändrats med tiden? 

(Ensam eller tillsammans med någon/några, typ av brott, passiv/aktiv, planerade brott 
eller spontana) 

7. Tycker du att du någon gång har tagit onödiga risker i ett brott? 
 (Om ja: När, var, hur?) 

8. Har du någonsin känt dig 
så trött på det livet du levt att du känt att det inte spelat någon roll om du blivit 
gripen eller inte? Bara vill komma bort från den situationen du var i? 

(Om ja; vilken situation då) 
9. Vad har du för inställning till Svenssonlivet? 
10. Såg du likadant på Svenssonlivet under den tiden du begick brott eller har inställningen 

ändrats? (Om ja: vad?) 
11. Hur tycker du att du har blivit bemött av Svenssons? 
12. Finns det några förmildrande ursäkter till de brott du har begått? 
 
13. Hur minns du din skolgång? 
 (Positiv/negativ, mobbad/mobbare, hängde med äldre) 
14. Vilka roller tycker du att du hade i skolan? 
 (Clown, blyg, utstött, bossen…) 
15. Fanns det någon vuxen under din uppväxt som du hade förtroende för? 
 (Hur såg relationen till andra vuxna ut?) 
16. Hur skulle du beskriva din uppväxt? 
 (Förhållandet till föräldrarna, familjesituationen, utvecklingen av ajälvbilden) 
 
17. Kan du peka ut några specifika val du har gjort som lett till kriminalitet?  
18. Anser du att det är något som har drivit dig till kriminalitet? 
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