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Förord 

 

Vi vill tacka de kvinnliga frivårdsinspektörerna för att de ville ställa upp på intervjuerna och för 

deras tid och engagemang i samband med dessa. Utan er hade det inte varit möjligt att 

genomföra denna uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Tore Svendsen och Per Swedberg i 

biblioteket på Socialhögskolan i Stockholm. Slutligen vill vi tacka varandra då vi tillsammans 

lyckats överstiga samtliga hinder som uppkommit längs uppsatsens gång. 
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Titel: “Den dubbla avvikaren”: En kvalitativ studie om frivårdsinspektörers konstruktioner av 

kvinnor som begår brott.  

 

Författare: Erica Edström och Mimmi Grandin Ahrling 

Antal ord: 19 691 

 

 

Abstract  

 

The purpose of this study has been to examine how female probation officers construct the 

concept of women who commit crime. This have been done by examining how the probation 

officers describe the phenomenon from their own point of view, how they perceive society's 

view of the phenomenon, how they describe the women's self-images and how their own 

perceptions affect the treatment of these women. To fulfill this aim the study is based on 

qualitative interviews with five female probation officers. We analyzed their statements by using 

Gender theory, Goffmans stigma term and Beckers deviant term. The result of this study shows 

that women who commit crime are described more as victims than offenders and that they are 

constructed as deviant in two ways; both in relation to the law but also in relation to their gender. 

The female probation officers construct the women as carriers of feelings of guilt and shame and 

that they have issues with their own identities. It also shows that the female probation officers 

believe in treating male and female clients the same way, although the result of this study shows 

that they probably don’t. 
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Inledning 

 

“Den 26-åriga kvinnan är ostraffad och beskrivs som en ytterst skötsam person. Hon har hjälpt 

polisen under utredningen. Polisen tror i dag att hon var pastorns redskap, att hon genomförde 

dåden på hans begäran. Eftersom hon var förälskad i pastorn eller åtminstone beundrade honom 

kunde hon inte säga nej.” Aftonbladet 2004-02-18 

  

Såhär beskrev Aftonbladet barnflickan som dömdes till rättspsykiatrisk vård för Knutbymorden. 

Kriminalitet är ett fenomen som ofta förknippas med män, vilket ordet gärningsman i sig 

antyder. Då en kvinna begår en kriminell handling verkar det finnas ett behov hos både 

allmänhet och media att hitta yttre förklaringar och ursäkter till varför hon handlat som hon gjort, 

vilket inte verkar göras i samma utsträckning för män. Således verkar det som att bilden av en 

kriminell är svår att förena med föreställningar kring en kvinna och vi upplever att det finns en 

benägenhet att se kvinnor som begår brott som i första hand offer och inte förövare.  

 

Kriminologiproffessor Jerzy Sarnecki menar att kvinnors kriminalitet allmänt inte anses vara lika 

spännande som mäns och att fenomenet därför inte fått lika stor uppmärksamhet (Sarnecki,  

1990). Andra förklaringar till detta är kvinnors jämförelsevis låga deltagande i brottslighet i 

förhållande till män och att de därför ansetts vara ett ointressant studieobjekt (Yourstone, 2008 & 

Marklund, 2003). Genom historien har kriminella kvinnor tillskrivits en mängd olika egenskaper. 

Den italienske läkaren och psykiatrikern Cesare Lombroso hade en tanke om den “födda 

brottslingen” och ansåg att det som skilde den kriminella individen från övriga individer var 

fysiska attribut. Kvinnan var en sämre version av mannen, hon hade en underutvecklad 

intelligens och inte samma benägenhet att begå brott. (Lombroso & Ferrero, 2004) Kvinnor som 

begår brott framställs ofta som dubbelt avvikande. I enlighet med historiska beskrivningar bryter 

de inte enbart mot samhällets normer utan även mot könsnormerna och förväntningarna på hur 

en kvinna ska agera. (Gurian, 2011) Då kvinnorna bryter mot dessa normer framställs de 

dessutom ofta som mer ondskefulla än män som begått samma typ av brott (Grabe, Trager, Lear 

& Rauch, 2006). 
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Problemformulering och relevans för socialt arbete 

 

När kvinnor först började uppmärksammas inom svensk kriminologisk forskning var det som 

offer för manligt våld (Walldén, 2000). Trots att intresset för kvinnor som förövare har ökat är 

det fortfarande ett eftersatt forskningsområde i Sverige (Hillborg, 1999 & Yourstone, 2008). Då 

vi sökt forskning om kvinnor och kriminalitet har största delen av forskningen berört kvinnors 

andel av den totala brottsligheten, teorier om varför kvinnor inte begår lika mycket brott som 

män samt kvinnor i rollen som brottsoffer och inte som förövare. Den forskning vi funnit om 

kvinnor som förövare beskriver kvinnorna som en relativt osynlig grupp i samhället och att 

kvinnorna genomgående har varit utsatta på en mängd olika områden under större delen av sina 

liv, på ett sätt som skiljer sig från männen (DeHart, 2008 & Ungmark, 1992).  

 

Vi har enbart funnit två svenska avhandlingar som berör professionellas syn på kvinnliga 

kriminella. En av dessa är en studie av Ungmark (1992) där hon bland annat har undersökt 

frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnor som begår brott. Då denna undersökning 

genomfördes för 20 år sedan anser vi att det borde vara av relevans att undersöka hur 

frivårdsinspektörers konstruktioner och beskrivningar av kvinnor som begår brott ser ut idag. Att 

undersöka Frivården tycker vi är av relevans då de flesta kvinnor som döms för brott kommer i 

kontakt med dem samt avtjänar sin påföljd där. Det är även frivårdsinspektörer som genomför 

personutredningar, föreslår straffrättslig påföljd samt har huvudansvaret för det direkta 

påverkansarbetet av klienterna. Att män är överrepresenterade i statistiken tror vi även har lett till 

att de utgjort normen för beskrivningar av kriminalitet och behandlingsprogram inom 

Kriminalvården. Med tanke på detta tycker vi att det är viktigt att öka förståelsen för kvinnor 

som begår brott samt att belysa deras situation. Vi anser att det är relevant för socialt arbete då vi 

kan stöta på fenomenet i yrkeslivet och att det då är viktigt att vara medveten om vilka 

möjligheter och hinder dessa kvinnor möter i sina liv. Frivårdens huvudsakliga uppgift är att 

förhindra återfall i brott och då frivårdsinspektörer kommer i kontakt med kvinnorna torde det 

vara av intresse att undersöka hur de konstruerar kvinnor som begår brott. Vi anser även att det 

är av relevans då frivårdsinspektörerna kan bidra till att reproducera den samhälleliga bilden av 

kvinnor som begår brott, alternativt nyansera den. Vi tror vidare att de kan få syn på sina egna 

föreställningar och hur dessa omedvetet kan färga av sig på arbetet med dessa kvinnor.  
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga frivårdsinspektörer konstruerar och beskriver 

kvinnor som begår brott. 

Frågeställningar 

 

- Hur beskriver informanterna kvinnor som begår brott?  

- Vilken syn beskriver informanterna att samhället har på kvinnor som begår brott? 

- Hur beskriver informanterna att kvinnorna ser på sig själva? 

- Hur påverkas bemötandet av kvinnorna av deras föreställningar om kvinnor som begår brott? 

Uppsatsens avgränsningar  

 

Vi är medvetna om att kriminalitet anses vara ett manligt fenomen och vi har därför valt att lyfta 

fram kvinnor som begår brott då de är en osynlig grupp. Vi har även valt att avgränsa oss till att 

undersöka kvinnliga frivårdsinspektörers konstruktioner och beskrivningar av kvinnor som begår 

brott, då det historiskt sett varit mäns privilegium att definiera och teoretisera kring fenomenet. 

Vidare har vi avgränsat oss från deras direkta arbete med kvinnorna och varför de anser att 

kvinnor inte begår brott i samma utsträckning som män. Detta på grund av att vi är intresserade 

av att undersöka deras konstruktioner och beskrivningar av kvinnorna utifrån deras egna 

tolkningar och erfarenheter av arbetet och mötena med kvinnor som begår brott.  

Begreppsdefinitioner  

 

Frivården: Utgör en del av Kriminalvården som ansvarar för verkställandet av påföljder i frihet. 

Största delen av arbetet berör övervakning av klienter som är dömda till skyddstillsyn, 

skyddstillsyn i kombination med föreskrifter om kontraktsvård eller samhällstjänst samt 

villkorligt frigivna från fängelse. (Kriminalvårdens hemsida, 2012)  

 

Frivårdsinspektör: Är ofta utbildade till beteendevetare, socionomer och jurister. De ansvarar 

för verkställandet av de ovanstående påföljderna samt för klienternas verkställighetsplan som 

innefattar vad som ska ingå i avtjänande av påföljden. I arbetsuppgifterna ingår även att delta 
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aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter, motivera till behandling och förmedla kontakter med 

myndigheter. En annan uppgift är att utföra personutredningar som görs på uppdrag av domstol 

när en individ är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse, samt föreslå lämplig straffrättslig 

påföljd. (Ekbom, Engström & Göransson, 2011)  

Uppsatsens disposition 

 

I studiens inledning presenteras valet av uppsatsens ämne samt motivering till varför studien görs 

som sedan mynnar ut i syfte och frågeställningar. Detta följs av en bakgrund som redogör för 

den historiska synen på fenomenet och statistik över kvinnors brottslighet. I kunskapsområdet 

redogörs för sökprocessen samt en redogörelse av relevant tidigare forskning. Detta efterföljs av 

en beskrivning av val av teoretiska perspektiv samt motivering och hur dessa kommer att 

användas i studien. I kapitlet metod redogörs forskningsprocessen, samt en diskussion om 

studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och etiska överväganden. I resultat och 

analysdelen presenteras vår empiri under studiens fyra frågeställningar med efterföljande 

separata analyser, utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I kapitlet 

diskussion förs en resultat- och metoddiskussion som avslutas med förslag på vidare forskning. 

Avslutningsvis presenteras studiens referenser samt bilagor i form av introduktionsbrev och 

intervjuguide. 

Bakgrund 

Historisk syn 

 

Cesare Lombroso var den första att skriva om kriminella kvinnor och hans idéer kom att 

dominera synen på fenomenet under första halvan av 1900-talet. Han skapade en typologi över 

kvinnliga kriminella och studerade även varför kvinnor begick färre brott än män. Att kvinnor 

var underrepresentaterade inom brottslighet förklarade han genom kvinnors underlägsenhet i 

förhållande till män och att de därmed alltid låg ett steg efter männen i utvecklingen. Vidare 

delade han in kvinnliga förövare i två grupper; de födda prostituerade och de födda kriminella. 

Kvinnor som föddes som prostituerade menade Lombroso kännetecknades av ett moraliskt 

vansinne. Detta förklarade han som bland annat kvinnornas bristande känslor för familj, deras 
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ondska som barn och deras avundsjuka. Vidare hade de födda kriminella kvinnorna svaga 

moderskänslor och var överdrivet erotiska. Genom sina studier och mätningar av hjärnor kom 

han fram till att kriminella kvinnors hjärnor var mer lika kriminella män och icke kriminella 

mäns hjärnor än andra ”normala” kvinnors. Sammantaget kom han fram till att det var få kvinnor 

som var födda till brottslingar men att de som var det var mycket farligare och ondare än de 

manliga kriminella.  (Lombroso & Fererro, 2004)  

Synen på kvinnor som begår brott i medeltidslagarna 

 

Ekholst (2009) har i sin doktorsavhandling För varje brottsling ett straff- Föreställningar om 

kön i de svenska medeltidslagarna undersökt föreställningar om kön i de svenska 

medeltidslagarna. Under medeltiden rådde det en syn på kvinnan att hon hade en lägre moral, 

hade svårare att kontrollera sina drifter och hon ansågs både sakna styrka och förnuft, hon 

behövde därmed en man att underordna sig. Kvinnan förväntades vara den passiva medan 

mannen var den aktiva. Kvinnan var jämställd som människa, men underordnad som kvinna 

utifrån sin kropp.  

 

Kvinnorna betraktades inte som lika konfliktskapande som männen, i alla fall inte i den 

bemärkelsen att det ledde till att de utövade våld. Därmed fanns det inget intresse av att benämna 

kvinnor som gärningsmän för våld, de betraktades snarare som offer för våld än förövare. 

Kvinnor nämndes inte heller som gärningsmän när det gällde rån och ingen beskrivning finns hur 

hon skulle straffas om hon väl begick ett. När det gällde de mindre egendomsbrotten som en 

kvinna begått kunde maken ta på sig ansvaret för handlingen då det var denne som var kvinnans 

målsman. Dock var kvinnors ansvar för sina handlingar inte ifrågasatt när det gällde trolldom 

och giftmord och kvinnan fick då själv stå till svars för sina handlingar. Då kvinnorna 

omnämndes som gärningsmän och aktörer i lagarna var det alltså för brott som skedde i det 

fördolda, de stal och dödade i hemlighet och i det ickeoffentliga - tvärtemot männen. Typiskt 

kvinnliga dödsstraff var stening, att brännas på bål eller begravas levande medan männen 

antingen steglades, hängdes eller halshöggs. Att kvinnor begravdes levande istället för att till 

exempel hängas menar Ekholst kan ha att göra med att kvinnans kropp inte skulle exponeras. 

(Ekholst, 2009) 
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Barnamord och trolldom- typiska kvinnobrott 

 

Trolldom och barnamord var brott som sågs som typiska kvinnliga gärningar under medeltiden. 

(Ekholst, 2009). Den samhälleliga synen på kvinnorna som dödade sina barn var att de 

betraktades som dåliga eller monster och att de utgjorde en fara mot samhällsmoralen. Även 

under 1700-talet rådde en syn på kvinnor som dödade sina barn att de var dåliga individer, men 

även att de var samvetslösa och manipulerande. Efter 1890-talet började dock fokus ändras från 

synen på kvinnan som monster till att fokus lades på kvinnans situation som förklaringar till 

brottet. Under mellankrigstiden betraktades inte kvinnorna längre som lika dåliga utan mer som 

galna och de ansågs inte längre ansvariga för sina handlingar. Kaspersson menar att synen på 

barnamörderskor har förändrats från att kvinnor som dödar sina barn har betraktats som monster 

till att mer ses som offer. (Kaspersson, 2003)  

Kvinnors andel av brottsligheten 

 

Sammantaget så har kvinnor historiskt alltid dömts i förhållande till deras manliga 

motsvarigheter och utifrån den manliga normen. Således är det intressant att undersöka hur 

konstruktionerna av kvinnor som begår brott har förändrats - om de över huvud taget har 

förändrats. 

 

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport Kvinnors brottslighet har kvinnors brottslighet i 

Sverige ökat under de senaste decennierna, liksom kvinnors del av den totala brottsligheten 

(Hillborg, 1999). Trots detta är kvinnor än idag underrepresenterade i kriminalstatistiken och 

lagförs inte för kriminella handlingar i samma utsträckning som män. Under 2010 lagfördes 138 

000 individer i Sverige för brott varav 24 000 av dessa var kvinnor. Det vanligaste brottet 

kvinnor lagfördes för var tillgreppsbrott (Brå, 2012). Av dem som sitter på anstalt runt om i 

Sverige utgör kvinnor endast 6 % av dessa och av de 7737 klienter som påbörjade påföljden 

skyddstillsyn 2010 var 16 % kvinnor. (Kriminalvårdens hemsida, 2012)  
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Kunskapsområdet 

Kapitlets disposition 

 

I början av kapitlet redogör vi för sökprocessen och vilka avgränsningar vi gjort. Vidare är 

kapitlet indelat i fyra olika huvuddelar där vi sammanställt och redovisat forskningen under 

rubrikerna; Nutida syn på kvinnor som begår brott, Offer eller förövare?, Frivårdsinspektörers 

syn på kvinnor som begår brott, samt Kvinnlig kriminalitet och missbruk. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av forskningen. 

Sökprocess och avgränsningar  

 

Fokus för detta arbete är att undersöka frivårdsinspektörers konstruktioner och beskrivningar av 

kvinnor som begår brott. Det har varit problematiskt att hitta forskning om beskrivningar av 

kvinnor som begår brott då den mesta forskning vi funnit har handlat om kvinnor som offer 

istället för förövare. Vi har därmed valt att inkludera både Nordisk och Internationell forskning 

om konstruktioner av kvinnor som begår brott. Vi har sökt forskning i databaserna Libris, 

EBSCO “Host”, Jstore, SAGE Journals Online och Google schoolar, där vi valt ut artiklar och 

avhandlingar utifrån relevans för studien. Sökorden vi använt oss av i olika kombinationer är: 

female offend*, women offend*, female crim*, media, gender, constructions, probation officers. 

På svenska har sökorden varit: kvinnor, brott*, kriminalitet, frivårdsinspektör, konstruktioner.  

Vi har även använt oss av kedjesökning då vi letat upp referenser som varit återkommande i 

artiklar, avhandlingar och litteratur samt avgränsat artiklar till peer-rewievd eller så kallat 

kollegialt granskade. Vi har även sökt information på Kriminalvårdens hemsida och 

Brottsförebyggande rådets hemsida. En annan avgränsning vi gjorde var att välja bort material 

som handlade om kvinnor som begår brott kopplat till en psykiatrisk eller mental diagnos.  

Nutida syn på kvinnor som begår brott 

 

Synen på kvinnliga lagöverträdare har varierat över tid och de beskrivs än idag utifrån en mängd  

olika motsatspar, som onda eller goda (Kaspersson, 2003). Även Snare (1998) menar att kvinnor 

som begår brott ofta förklaras som offer snarare än förövare och menar att det är ett synsätt som 
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gör att kvinnorna fråntas sitt ansvar (Snare, 1998). De stämplas ofta som ”dåliga” kvinnor och 

även som mer maskulina än feminina. Det förekommer även en patologiserande syn på kvinnor 

som begår brott då de beskrivs som mentalt sjuka och galna. (Kaspersson, 2003) Yourstone 

(2008) menar att kvinnor oftare bedöms som allvarligt psykiskt störda än män, trots att de utfört 

samma handling. Detta kan betyda att kvinnor inte på samma sätt som män anses ansvariga för 

sitt beteende och att det behövs en förklaring till kvinnans brott. 

  

Resultaten av Horn & Hollin (1997) kvantitativa studie om föreställningar kring kvinnliga 

förövare visade att de ansågs vara mindre avvikande och inte lika fundamentalt ”dåliga” som 

män, samt mer trovärdiga. Horn och Hollin menar att resultaten kan förklaras med att kvinnor 

anses begå brott av andra orsaker än män och att de är normala människor som av någon 

anledning endast tillfälligt avvikit från samhällets normer. Gurian (2011) kommer i sin artikel 

Media portrayls of female murder offenders fram till att media ofta framställer kvinnliga 

mördare utifrån stereotypa könsroller, som mödrar och vårdgivare, för att betona deras avvikande 

beteende. Män framställs i stället oftare som enbart just ”mördare”. Kriminella kvinnor beskrivs 

alltså som dubbelt avvikande då de inte enbart brutit mot den juridiska lagen, utan även mot 

normerna och förväntningarna som finns på kvinnorollen. Kvinnor ska skydda och vårda – inte 

utföra kriminella handlingar. Grabe, Trager, Lear & Rauch (2006) menar att kvinnliga 

brottslingar som håller sig innanför könsrollsramarna blir mildare behandlade i media än de som 

bryter mot de feminina normerna. Kvinnorna som bryter mot dessa normer framställs som mer 

ondskefulla än män som begått samma typ av brott.  

Offer eller förövare? 

 

DeHarts (2008) har i sin undersökning om kvinnor på anstalt i USA och deras utsatthet i livet 

kommit fram till att kvinnorna innan de hamnade på anstalt varit utsatta för en mängd olika 

trauman under hela sina liv. Många av kvinnorna hade upplevt barnmisshandel, sexuella 

övergrepp samt våld i sina vuxna relationer. Ofta hade kvinnorna varit utsatta för mer än ett utav 

dessa övergrepp och av olika förövare. Utsattheten ledde till att många av kvinnorna inte klarade 

av att fullfölja sin skolgång, blev beroende av droger och utåtagerande. Även kvinnornas 

livssituationer då de placerades på anstalt var ofta kantade av inslag av våld, fattigdom och 
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missbruk. DeHart kom fram till att det fanns ett samband mellan kvinnornas roll som offer för 

olika övergrepp och deras senare kriminalitet och att kvinnorna även då var offer till exempel för 

våldtäkt i samband med prostitution. Vidare menar hon att det är anmärkningsvärt att kvinnorna i 

studien varit utsatta under hela livet. På grund av detta, och kvinnornas begränsade 

valmöjligheter som följd, menar hon att det är mer beaktansvärt att de inte väljer en kriminell 

väg än att de faktiskt har en kriminell livsstil. (DeHart, 2008) 

  

Även Gilfus (1993) kom i sin studie om kvinnors vägar in i kriminalitet, fram till att kvinnorna 

varit utsatta för en mängd trauman och att detta varit avgörande faktorer för deras vägar in i 

kriminalitet. Studien bygger på 20 intervjuer med kvinnor på anstalt om deras livshistorier. 

Vidare kom hon fram till att det första steget på väg mot en kriminell karriär för många av 

kvinnorna var att de rymde hemifrån som följd av hemförhållandena som innefattat incest och 

våld. Övergreppen resulterade ofta i kriminella handlingar såsom att de började bruka droger, 

stjäla och prostituera sig för att överleva eller för att det var de enda alternativen kvinnorna ansåg 

sig ha. Deras strategier för att fly från utsattheten där de var offer ledde till att de istället blev 

normbrytare. (Gilfus, 1993) 

 

Anledningar till att kvinnorna tog sin tillflykt till droger var för att fly från det psykiska och 

sexuella våld de utsattes för, både som barn och vuxna. Gilfus menar att den fysiska utsattheten 

kan ha gjort att kvinnorna senare i livet tagit på sig rollen och en identitet som omvårdande och 

beskyddare. Hon menar att det lett till att kvinnorna var omhändertagande mot alla som visade 

dem acceptans och kärlek vilket i sin tur avhöll dem från att begå mer grövre brott och våld. 

Utsattheten tillsammans med extrem fattigdom gjorde att kvinnorna hade få legala sätt att 

överleva och att det genom deras kriminella livsstil hittade en känsla av samhörighet som de inte 

kunde få någon annanstans. (Gilfus, 1993) 

Frivårdsinspektörers syn på kvinnor som begår brott 

 

Resultaten från Ungmarks (1992) studie med frivårdsinspektörer visade på att kvinnliga klienter 

ansågs vara extra besvärliga. Anledningar som gavs till detta var deras utbredda 

narkotikaberoende och destruktiva relationer till män, vilka ansågs vara ytterst problematiska 
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samt ett hinder för kvinnorna att kunna förändra sina situationer. Frivårdsinspektörerna upplevde 

att kvinnor som hade barn såg sig själva som misslyckade då de inte levt upp till modersrollen. 

Även frivårdsinspektörernas egna förhållningssätt till de kvinnliga klienterna var annorlunda då 

de var mer benägna att ge stöd till kvinnorna och lade mer fokus på kontroll av männen. En av 

frivårdsinspektörerna menade dessutom att de kvinnor som inte var fysiskt märkta, av 

exempelvis ett missbruk, lättare sågs som offer. Den yttre fasaden påverkade alltså om en kvinna 

kom att ses som främst kriminell eller inte. Flera menade även att allmänheten underskattar 

kvinnors förmåga att begå brott samt hur handlingskraftiga de är. Andra skillnader informanterna 

upplevde var att kvinnornas problembild omfattade hela deras livssituation och att de var mer 

socialt utslagna än de kriminella männen. (Ungmark, 1992) Detta överensstämmer med Estrada 

och Nilssons resultat av deras livsförloppsstudie som visade att kvinnor som begått brott i vuxen 

ålder var mer stigmatiserade och socialt exkluderade än män. De hade svårigheter att etablera 

relationer till icke-kriminella män, en stor del var arbetslösa samt hade stora svårigheter att 

försörja sig. (Estrada & Nilsson, 2012)  

 

I Ungmarks (1992) studie framkom även en bild av att det existerar tydligt traditionella och 

gammalmodiga könsroller inom kriminalitets- och missbrukskretsar. Detta innebar att männen 

var starkt överordnade kvinnorna som i sin tur hade som främsta uppgift att agera sexobjekt. 

Något som framkom i intervjuer med frivårdsinspektörerna var att många däremot upplevde att 

kvinnorna hade två identiteter - en mer manlig samt en nästan överdrivet och traditionellt 

kvinnlig. En möjlig orsak till detta ansågs vara att kvinnorna aldrig utvecklat sin egen könsroll på 

ett normalt sätt, då de ofta fått problem redan tidigt i livet. (Ungmark, 1992) 

Kvinnlig kriminalitet och missbruk 

 

Resultaten av Landers (2003) studie med åtta narkotikamissbrukande och kriminella kvinnor i 

Stockholms län, visade på att kvinnorna använde sin kropp som ett sätt att försörja sig och 

finansiera sitt missbruk, men även i utbyte mot droger, boende och mat. Kvinnorna använde 

dessutom kroppen för att kunna försörja de män de hade en relation med, vilka ofta var män som 

utsatte dem för våld. (Lander, 2003) I Ungmarks (1992) studie med kriminella kvinnor menade 

kvinnorna själva att de, förutom att begå kriminella handlingar, endast hade två andra 
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möjligheter till försörjning; att bli försörjda av en man eller att prostituera sig. Flertalet av de 

kvinnliga klienterna talade om sin syn på andra kvinnor och uttryckte en besvikelse över att 

kvinnor alltid väljer män framför andra kvinnor, solidaritet och systerskap existerade inte inom 

gruppen. Flera menade att anledningen till detta är beroendet av männen för narkotika. 

Relationerna till andra kvinnor beskrevs med ord som konkurrens, misstro och att det inte går att 

lita på andra kvinnor. (Ungmark, 1992) 

 

Kvinnorna i Landers (2003) studie menade vidare att det inför besöken hos myndigheter var 

viktigt att visa sig respektabel genom att se så fräsch och välvårdad ut som möjligt. Deras yttre 

var viktigt då det var kopplat till respekt och genom deras yttre kunde de presentera sig som 

riktiga kvinnor. Att se bra ut var således något kvinnorna i studien strävade efter för att på så sätt 

inte visa utåt vilket liv de egentligen levde. Kvinnorna ansåg sig även ha en fördel i rättsliga 

sammanhang då de kunde framställa sig som offer för omständigheter innefattande droger, 

relationer och män. De upplevde även att övervakningen skiljde sig åt från männens genom att 

kvinnorna kontrollerades mer av myndigheter just för att de var kvinnor, detta då många var 

mödrar och då de själva ansågs kunna fara illa av sitt leverne. Ett annat resultat som studien 

visade var att kvinnornas självbild påverkades av deras sociala position som missbrukande 

kvinnor, men även av hur de blev bemötta av personal inom Frivård, Socialtjänst och 

Kriminalvård. Lander menar att kvinnorna bemöttes av myndigheter och dess personal som att 

de inte kunde ta hand om sig själva och att de därmed behövde tas om hand, vilket är något hon 

inte tror förekommer på samma sätt för män. (Lander, 2003) 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 

En stor del av forskningen fokuserar på orsaker till varför kvinnor begår brott och kvinnorna 

beskrivs oftast inte enbart som förövare utan även som offer, samt att deras problematik är mer 

komplex än männens. Återkommande beskrivningar är att kvinnorna har erfarenheter av 

destruktiva relationer till män samt en omfattande missbruksproblematik, ofta till följd av fysiska 

och sexuella övergrepp. Både nordisk och internationell forskning visar vidare på att kvinnor blir 

mildare behandlade än män i vissa sammanhang men hårdare i andra, beroende på vilken typ av 

brott de begått samt hur mycket de avviker från sin könsroll. Detta har visat sig särskilt tydligt i 
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mediala beskrivningar. Det verkar förekomma en patologiserande syn på kvinnorna, men de 

beskrivs även ofta i förhållande till att de tidigare själva varit offer, vilket i sin tur ses som en 

orsak till att de valt en kriminell väg. Det framkommer två motsatta syner angående begreppet 

kontroll, då frivårdsinspektörerna anser att de inte kontrollerar kvinnorna i lika hög grad som 

männen medan kvinnorna i Landers studie upplever att de kontrolleras mer än männen. 

Avslutningsvis verkar kvinnornas utseende spela en central roll i hur de kommer att bli 

betraktade av sin omgivning, vilket tas upp både av frivårdsinspektörerna och av kvinnorna 

själva.   

Val av teoretiska perspektiv 

Kapitlets inledning och disposition  

 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Först redogör 

vi för Burrs beskrivning av socialkonstruktionism, som vi valt att ha som övergripande 

vetenskapsfilosofisk grund. Socialkonstruktionismen utgår ifrån att det inte finns någon objektiv 

kunskap om verkligheten och att kunskap konstrueras mellan individer genom interaktioner 

(Burr, 1995). Denna utgångspunkt anser vi vara relevant då vi vill undersöka frivårdsinspektörers 

egna konstruktioner och beskrivningar av fenomenet kvinnor som begår brott. Vidare har vi valt 

genusteori, Goffmans stigmabegrepp samt Beckers avvikarbegrepp, vilka alla utgår från sociala 

konstruktioner. Sist i kapitlet görs en motivering av valda teorier och begrepp kopplade till 

studiens syfte.  

Socialkonstruktionistisk utgångspunkt 

 

Socialkonstruktionismens utgångspunkt handlar om att vi bör ställa oss kritiska till det som anses 

vara objektiv kunskap och istället fråga oss hur vi vet något. Världen består inte av naturliga 

sanningar, exempelvis hur den är uppdelad. Vi ser kvinnor och män som två skilda kategorier 

och tillskriva dessa en mängd olika betydelser, dock kan det ifrågasättas varför vi gett dessa 

kategorier sådan stor betydelse. Vi skulle lika gärna kunnat göra uppdelningen mellan blonda 

och brunhåriga och tillskriva dessa en mängd egenskaper. Hur vi uppfattar vår omvärld är både 

historiskt och kulturellt bundet och kategorierna är hårt knutna till samhället vi lever i. 
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Socialkonstruktionisten menar att kunskap konstrueras mellan individer och att vår vetskap 

uppstår genom interaktioner. På grund av detta riktar socialkonstruktionisterna stort intresse mot 

hur vi människor interagerar samt hur vi använder oss av språket. (Burr, 1995) 

 

Olika diskurser konstruerar fenomen på olika sätt och medför olika möjligheter för människors 

handlande. Vissa diskurser ses som sanna, andra inte. Detta beror bland annat på olika 

maktrelationer, då vissa sätt att framställa världen verkar förtryckande för vissa grupper i 

samhället. Diskurser är inbäddade i maktrelationer och har därför följder rent politiskt. För att 

förstå maktskillnaderna, exempelvis att män har mer makt än kvinnor, behöver vi utforska 

diskurserna som upprätthåller dessa ojämlikheter. (Burr, 1995) 

Genusteori 

Genussystemet 

 

Hirdman menar att genusbegreppet behövs för att påvisa att det bakom orden ”man” och 

”kvinna” döljer sig underordning och fostran. Det behövs även för att belysa att könsrollerna 

skapas i samspel. Könsroller och skillnader är inget som existerar i sig självt utan något vi skapar 

och reproducerar. Hirdman använder vidare begreppet genussystem för att förklara hur 

maktrelationer i samhället upprätthålls. Det innebär att skilja på och hålla isär det som är 

kvinnligt och manligt, att mannen och det som anses vara manligt alltid är överordnat det 

kvinnliga. Män gör medan kvinnor görs. (Hirdman, 2001)  

 

Kulick menar att genus handlar om två uteslutande och motsatta kategorier samt grundar sig på 

hur vi kulturellt ser på medfödda skillnader mellan könen. Kvinnliga egenskaper ses generellt 

som negativa medan manliga anses vara positiva. Det är alltså inte faktiska skillnader utan hur 

skillnaderna tolkas. Vissa skillnader lyfts fram medan andra nedtonas för att de ska 

överensstämma med övriga kulturella föreställningar och ses som naturliga. Vad som anses vara 

kvinnligt och manligt avgörs inte av biologi. Då skulle det inte skilja sig mellan olika folkslag på 

det sätt det faktiskt gör världen över, och variationerna kring könsroller skulle inte existera. 

Genus och föreställningar om kön är alltså kulturellt och socialt bundna. Kulick menar att det är 
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viktigt att tala om könsroller, men ännu viktigare att belysa idéerna bakom dessa och hur de 

organiseras i det så kallade genussystemet. (Kulick, 1987) 

Mannen som norm 

 

Genussystemet består av två bärande logiker: dikotomin som innebär isärhållandet av det 

manliga och kvinnliga, samt hierarkin med mannen som norm. Hirdman menar att mannen alltid 

är norm och som normbärare är han idealtypen för en människa. En kvinna definieras alltid 

utifrån att hon inte är man. Hon ställer upp formeln A-a, där mannen är stora A och kvinnan lilla 

a - den ofullständiga mannen. Denna beskrivning, att se kvinnan som en ofärdig man, har varit 

vanlig genom historien. Kvinnan (a) formas alltid i jämförelsen med mannen (A). (Hirdman, 

2001) Hon talar även om att genusordna, vilket innebär att särskilja på det som är manligt från 

det som är kvinnligt. Ordningen innebär en slags meningsgrund för människan utifrån det 

normbärande, manliga perspektivet.  Hon menar att det är viktigt att skilja könen ifrån varandra 

när det gäller egenskaper, sysslor och platser då denna isärhållning verkar ha ett syfte: att ge 

makt och mening åt mannen/människan. Kvinnor sorteras i kategorier utifrån hur de kan relateras 

till män, medan män sorteras utifrån andra män och på andra arenor som arbete och politik. Ju 

längre ner i klasshierarkin en man befinner sig desto större blir behovet av att kvinnors 

underordning markeras, då det i sin tur innebär deras överordning. Den egna klassens kvinnor är 

dessutom ständigt med att skapa gruppens män genom sin konstruerade "kvinnlighet", i enlighet 

med genuskontraktet. (Hirdman, 2007) Connell menar att vi hela tiden aktivt måste återskapa 

våra genusrelationer för att de ska existera. “Kvinna” är inte något en person är utan är något 

denne blir och alltså något vi aktivt måste konstruera. Vi är själva skapare av vårt eget genus, 

men det innebär inte att vi har frihet att utforma det hur som helst. Det är den rådande 

genusordningen som avgör hur vår genuspraktik kommer att se ut. Makt utövas på diffusa sätt o 

på alla nivåer i samhället och att bryta mot normerna leder till sanktioner, att följa dem leder till 

belöningar. (Connell, 2003) 
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Dikotomier 

 

Då den tidigare historiska synen inneburit synen på kvinnan som en ofullständig man, kom 

senare en annan beskrivning där kvinnan beskrivs som mannens motsats. Kvinnligt och manligt 

ställdes upp i motsatspar där mannen är A och kvinnan är B. Egenskaper ställdes upp i 

dikotomier där kvinnor är mjuka och män hårda, kvinnor föder barn och är omhändertagande 

medan män jagar och bär på en fysisk styrka. Kvinnors barnafödande leder till “den naturliga 

ordningen” där kvinnor ska vara de omhändertagande. Pojkar och män har testosteron som gör 

dem drivna, rörliga, resultatinriktade och starka men då testosteronet tar övertaget vill dem slåss, 

mörda och våldta. Kvinnan är istället omvårdande och mjuk och talar heller än handlar. 

(Hirdman, 2007) Detta är en gammal konstruktion som ännu tycks existera (Hirdman, 2001). 

Kvinnor ska agera annorlunda än män och handlandet ska vara mindre. Handlandet ska även ske 

på platser och arenor som är mindre viktiga. Ju mer kvinnor integreras på andra arenor, desto 

större blir konflikten i genusordningen. (Hirdman, 2007)  

 

Lundgren (1990) menar att det anses okvinnligt att begå brott medan det istället närmast 

förstärker maskuliniteten hos män. En kvinna som begår brott kan få status som tuff i meningen 

maskulin, men får samtidigt problem med sin status som kvinna. Samma sorts handlingar kan 

alltså verka könsbekräftande eller könsöverskridande beroende på om de utförs av en man eller 

en kvinna. Könskonstituering innebär att överskrida eller följa könsreglerna. En man som 

misshandlar sin kvinna begår exempelvis ett juridiskt brott men inte nödvändigtvis ett brott mot 

könsreglerna. Arrhenius (1999) menar att “den riktiga kvinnan" är en moder, med madonnan 

som högsta ideal. Kvinnor som ägnar sig åt saker som traditionellt anses manliga blir endast 

ofärdiga män, samtidigt som de förlorar sin kvinnlighet. Det som bryter mot normerna om vad 

som är manligt eller kvinnligt betraktas då som avvikande. För att inte hamna i denna kategori 

gäller det alltså att hålla sig inom ramarna för sin egen könsroll. (Arrhenius, 1999)  

 

Hirdman menar vidare att det är genom könsdikotomiseringen som den manliga normen blir 

berättigad. Det är därför viktigt att undersöka hur isärhållandet ser ut inom olika områden, vilka 

faktorer som underlättar det samt hur isärhållandet legitimeras. Att förstå genus handlar om att 

försöka sudda ut den hårda könsuppdelningen och dikotomierna. (Hirdman, 2001) Varken män 
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eller kvinnor föds till att vara det, utan båda skapas för att passa in i dessa kulturellt bundna 

roller och utifrån föreställningar om vad det innebär att vara kvinna eller man. Dessa 

“genuskontrakt” ärvs sedan från generation till generation. (Hirdman, 2007) 

Goffmans Stigmabegrepp  

Kategorisering 

 

Goffman (2011) menar att då vi möter människor kategoriserar vi dem automatiskt för att 

fastställa deras sociala identitet. När en människa besitter en inre eller yttre egenskap som är 

mindre önskvärd eller sticker ut, reducerar vi personen omedvetet från normal till utstött. Detta 

då personen avviker på ett negativt sätt från det vi förväntar oss i ett visst socialt sammanhang. 

Detta kallas för att stämpla och denna stämpling leder till att personen blir stigmatiserad. Det 

leder i sin tur till skam- och skuldkänslor över att inte kunna leva upp till samhällets alla krav. En 

egenskap som verkar stigmatiserande för en viss person kan däremot verka bekräftande för en 

annan, beroende på ställning och grupptillhörighet. (Goffman, 2011) 

 

Då vi möter en person med ett stigma utför vi ofta diskriminerande handlingar, omedvetna om att 

vi inskränker personens livsmöjligheter. Den stigmatiserade kan i sin tur uppleva en osäkerhet 

angående hur omgivningen uppfattar denne och att allt denne gör bedöms på speciella grunder. 

Osäkerheten kan även leda till en ständig försvarsattityd alternativt ett påträngande sätt, ofta 

växlar individen mellan båda dessa tillstånd. Den stigmatiserade har ofta en diskrepans mellan 

sin skenbara och faktiska identitet. Är den för stor urholkas individens sociala identitet och 

denne skärmas av, både från samhället och från sig själv, vilket leder till att vederbörande står 

ensam inför en oaccepterande omgivning. (Goffman, 2011)  

Förmedling av stigma 

 

Hur relationen till andra stigmatiserade ser ut brukar oftast växla, då det både kan vara en källa 

till stöd och kraft men samtidigt vara en påminnelse om själva stigmat. Det finns både synliga 

och osynliga stigman. Den stigmatiserade med ett osynligt stigma, till exempelvis missbruk, kan 

välja att vara öppen och uppriktig, alternativt göra allt för att dölja det. Risken blir då att 

vederbörande lever med en ständig oro eftersom att livet när som helst skulle kunna bryta 
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samman. För att kunna passera som normal kan den stigmatiserade strategiskt använda sig av 

distans. Genom att undvika intimitet och nära relationer minimeras risken att av misstag avslöja 

sitt stigma. (Goffman, 2011) 

Beckers avvikarbegrepp 

 

Becker (2006) menar att det är genom överföringar mellan en social grupp och en regelbrytande 

individ som denne kommer att betraktas som avvikare. Det är således ingen egenskap individen 

besitter, utan uppstår i reaktioner från andra. För att en individ ska stämplas som avvikare måste 

en handling regleras som avvikande, till exempel genom lag. Dessa regler är så kallade sociala 

regler och definierar vissa handlingar som riktiga och andra som förbjudna. Reglerna varierar 

över tid och en handling som betraktades som avvikande förr behöver inte betraktas som det 

idag. Beroende på vem som utfört en handling och vem som har lidit skada av den kommer att 

avgöra i vilken utsträckning handlingen kommer betraktas som avvikande. Ett enda brott räcker 

för att bli betraktad som kriminell och att bli märkt som avvikare kommer i sin tur påverka 

individens självbild, sociala deltagande och status. En person som avviker i en handling löper 

dessutom risk att bli sedd som icke önskvärd eller avvikande även i andra sammanhang. Att 

stämplas som till exempel förövare/brottsling kan leda till att individen får svårigheter att 

fortsätta med det vardagliga livet och därmed finns en risk att individen kommer att fortsätta 

begå nonkonforma handlingar. Hur långt utanför samhället en individ anses vara beror på 

allvarligheten i den förbjudna handlingen. En individ som betraktas som avvikare delar den 

erfarenheten med andra individer som avviker från samhällets normer. (Becker, 2006) 

Motivering av valda teorier  

 

Vi har valt våra teorier och begrepp utifrån att de alla utgår ifrån sociala konstruktioner. Detta då 

syftet med vår studie är att undersöka hur frivårdsinspektörer konstruerar och beskriver kvinnor 

som begår brott. Vi är alltså varken intresserade av att finna en absolut sanning eller någon form 

av objektiv kunskap. Vi kommer att använda oss av genusteori för att undersöka hur 

frivårdsinspektörerna konstruerar kvinnor som begår brott, bland annat då tidigare forskning 

visat att kriminella kvinnor ofta beskrivs utifrån stereotypa könsroller och att de har en mer 

komplex problembild än männen som begår brott. Med hjälp av genusteorin kan vi således få syn 
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på om och hur informanternas konstruktioner påverkas av traditionella föreställningar kring 

manligt och kvinnligt. Slutligen har vi tänkt använda oss av stigma- och avvikarbegreppen. 

Dessa anser vi är relevanta då kriminella per automatik hamnar utanför den samhälleliga normen 

för vad som anses som ett accepterat beteende, samt då forskningen har visat att kvinnorna ofta 

är socialt exkluderade. Vi har tänkt använda oss av begreppen för att undersöka om det är något 

som framkommer även i våra informanters utsagor. På så vis kan vi få en bredare bild av deras 

föreställningar om kvinnornas situation.  

Metod  

Kapitlets disposition 

 

Kapitlet inleds med en introduktion av den kvalitativa forskningsmetoden samt varför vi anser att 

metoden är lämplig för vår studie. Efter det följer beskrivningar av studiens urval, 

tillvägagångssätt samt val av analysmetod av studiens resultat. Slutligen förs en diskussion om 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt de etiska överväganden vi tagit hänsyn 

till.  

Val av forskningsmetod 

 

Kvale och Brinkmann menar att valet av metod innebär vägen till målet (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att besvara vårt syfte och frågeställningar valde vi att utgå från en kvalitativ 

forskningsmetod och genomförde individuella intervjuer. Detta då vi inte var intresserade av 

kvantifiering utan en mer djupgående förståelse och detaljerade svar (Bryman, 2002). Då syftet 

med studien var att undersöka frivårdsinspektörers konstruktioner och beskrivningar av kvinnor 

som begår brott valde vi således att använda oss av en kvalitativ ansats i vår studie. Denna ansats 

lämpar sig för att nå kunskap om individers subjektiva upplevelser, vilket görs utifrån individens 

egna utsagor och beskrivningar (Larsson, 2005). Genom en kvalitativ metod kan forskaren 

djupare förstå och beskriva centrala teman i en individs livsvärld (Kvale & Brinnkman, 2009). I 

insamlingen av vår empiri utgick vi från det fenomenologiska perspektivet. Utifrån detta 

perspektiv nås kunskap om sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och världen 

beskrivs utifrån hur den upplevs av aktören (a.a.). Med en medvetenhet om detta och 
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fenomenologins fokus på att förstå individens livsvärld valde vi detta perspektiv då vi vill 

undersöka frivårdsinspektörernas individuella konstruktioner och beskrivningar av kvinnor som 

begår brott.   

Urval 

 

Till denna studie har vi intervjuat fem kvinnliga frivårdsinspektörer inom Frivården, verksamma 

inom Stockholms- och Uppsala län. Vi har använt oss av ett strategiskt urval i valet av 

intervjupersoner. Thyer (2010) menar att det strategiska urvalet är lämpligt inom kvalitativ 

forskning då urvalet innebär att urvalsgruppen besitter den kunskap forskaren är intresserad av.  

Vi har valt ut våra intervjupersoner efter kriterierna att de är kvinnor, att de är verksamma, 

akademiskt utbildade samt har erfarenhet av att ha arbetat med kvinnor som begått brott. 

Begränsningen till Stockholms- och Uppsala län gjorde vi på grund av den geografiska 

tillgängligheten. 

Tillvägagångssätt  

 

För att komma i kontakt med lämpliga informanter kontaktade vi Kriminalvården Frivården 

Hornstull för att få telefonnummer och mejladresser till kriminalvårdsinspektörerna på samtliga 

frivårdskontor inom Stockholms- och Uppsala län. Vi kontaktade cheferna på respektive kontor 

och bad dem att vidarebefordra vårt mejl till frivårdsinspektörerna för förfrågan om intresse av 

att delta i studien. Vi bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1) med en kort beskrivning av oss 

själva, kontaktuppgifter, syftet med studien samt att intervjuerna kommer att behandlas anonymt. 

Detta resulterade i att vi fick kontakt med fem kvinnliga frivårdsinspektörer från Stockholm och 

Uppsala som ville ställa upp på intervjuer. Efter ett tag gjorde vi ett nytt utskick och påminde om 

vår studie och efterfrågade intresse av att delta till de frivårdskontor som vi inte fått något svar 

från. Dock resulterade inte detta i några fler informanter.  

 

Kvale & Brinkman (2009) menar att valet av antalet informanter beror på studiens syfte och att 

om antalet informanter är för stort kan det bli svårt att göra djupare analyser. Vårt ursprungliga 

mål var att intervjua sex personer. Dock fick vi enbart tag i fem informanter som ville ställa upp, 
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men trots detta upplever vi att det var tillräckligt för vårt syfte och att vårt material blivit mättat 

genom dessa. 

Intervjuer och genomförande 

 

Fokus i en kvalitativ intervju är individens livsvärld (Larsson, 2005). För att samla in vår empiri 

har vi genomfört individuella halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Denna intervjustrategi 

innebär att forskaren utifrån ett antal ämnen och frågor försöker få beskrivningar av individens 

livsvärld för att kunna tolka det beskrivna fenomenets mening. En fördel med denna strategi är 

möjligheten att under intervjun ändra frågornas ordningsföljd för att kunna följa upp 

intervjupersonernas svar. Utformandet av intervjuguiden i en halvstrukturerad intervju innebär 

att forskaren författar en guide över förslag på frågor och ämnen som ska behandlas under 

intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi ansåg att detta var en lämplig metod då vi ville ha ett 

manus för att på så sätt kunna checka av att vi fått våra frågeställningar och syfte besvarade. Vi 

har samtidigt haft möjlighet att vara flexibla och kunnat följa upp andra relevanta ämnen 

informanterna tagit upp samt kunnat se att vi gått igenom alla våra teman med samtliga 

informanter. Vi utformade intervjuguiden utifrån våra frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter samt formulerade ett antal öppna frågor under varje tema som vi skulle kunna 

ställa under intervjusituationen (se bilaga 2).  

 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon, varade mellan 45-130 minuter och ägde rum på 

informanternas olika arbetsplatser. Att intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser var 

informanternas egna önskemål. Vi inledde intervjuerna med en presentation av oss själva samt 

information om syftet med intervjun och studien. Ansvaret för intervjuerna delades upp genom 

att en var huvudansvarig för själva intervjun och den andre hade rollen som antecknande 

observatör, samt ansvaret för att ställa uppföljningsfrågor. Vi skiftade roller vid 

intervjutillfällena samt bandade intervjuerna för att kunna transkribera dem dagen efter. På detta 

sätt minimerades risken för feltolkningar och att deras egna uttryck skulle gå om intet. En möjlig 

nackdel med detta är att intervjupersonerna kan ha hämmats av inspelningen (Bryman, 2002). 
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Databearbetning  

 

Under transkriberingarna har vi ändrat från talspråk till skriftspråk i utskrifterna av intervjuerna 

för att få ett bättre flyt i citaten. Vi har till exempel ändrat ord som dom till dem, å till och, va till 

vara etcetera. Vi har även valt att exkludera ord som ehm, skratt, stamningar och suckningar. Vi 

valde även att ta bort namn på platser som skulle kunna riskera att avslöja informanternas 

identitet. Förutom dessa ändringar har vi återgett citaten ordagrant.  

Förförståelse 

 

Vår förförståelse är att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp och att samhället 

därför är uppbyggt kring manliga normer som kvinnor ständigt definieras utifrån. Vi upplever 

även att det råder en syn i samhället som innebär att kvinnor som begår brott lättare ses som offer 

än förövare och att brottet ofta beskrivs i förhållande till andra faktorer såsom bakgrundsfaktorer, 

relationer och psykisk ohälsa. Vår förförståelse och avstamp i genusteori har omedvetet kunnat 

påverka vilka utsagor och resultat vi valt att ta fasta på. Detta är något vi ständigt fört en kritisk 

diskussion kring och varit uppmärksamma på.  

Analys av empiri 

 

Vid analysen av vårt material har vi haft ett hermeneutiskt perspektiv som innebär en tolkning av 

textens egentliga mening. Den hermeneutiska cirkeln innebär att inledningsvis skapa sig en 

helhetsbild av materialet för att sedan tolka delarna i de olika utsagorna, samt relatera dessa till 

helheten. Med hjälp av denna metod har vi sökt nå en djupare förståelse för informanternas 

utsagor. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi har inte sökt en absolut sanning då vi utifrån detta 

perspektiv alltid tolkar en text utifrån vår egen förförståelse, dock är tolkning omöjlig utan 

denna. Det viktigaste är att ha en medvetenhet om detta samt hur kontexten vi befinner oss i 

påverkar förförståelsen. (Bergström & Boreaus, 2005) 

 

Vi påbörjade vår analys redan vid utformandet av intervjuguiden då vi utformat den efter våra 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Vi har transkriberat samtliga intervjuer, skrivit ut 

dem och har gemensamt läst igenom alla intervjuer flera gånger. Därefter har vi 
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meningskoncentrerat utsagorna, vilket innebär att meningar förkortas så att huvudinnebörden i 

utsagorna kan formuleras med färre ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare färglade vi var för 

sig empirin i olika färger utifrån våra fyra frågeställningar. Efter att ha gjort detta kom vi 

gemensamt fram till hur vi skulle meningskategorisera vår empiri, vilket innebar att vi delade 

upp empirin i olika kategorier utifrån de teman som växt fram ur materialet. (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009) Det var sedan dessa teman som blev utgångspunkten för vår analys. Slutligen 

analyserade vi vår empiri med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter, samt kopplade till 

tidigare forskning.  

Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om studiens tillförlitlighet, och om resultaten kan 

upprepas av en annan forskare vid ett senare tillfälle. Detta handlar bland annat om att 

informanten inte förändrar sina utsagor vid olika tillfällen och beroende på vem som intervjuar. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) Att vi själva är kvinnor och att svaren skulle användas i en C-

uppsats är faktorer som kan ha påverkat informanternas utsagor på något sätt. Detta går dock 

endast att spekulera i. Reliabiliteten påverkas även av forskarens intervjuteknik och huruvida 

intervjuaren ställer ledande frågor, detta då det är forskaren som själv utgör mätinstrumentet i 

kvalitativ forskning (a.a.). Då vi genomfört halvstrukturerade intervjuer och ställt 

uppföljningsfrågor under själva intervjun, finns risken att vi ställt ledande frågor. Detta är något 

vi haft i åtanke och försökt undvika för att öka vår reliabilitet. Vi har även ställt klargörande och 

sammanfattade frågor i slutet av varje intervju, för att på så sätt försäkra oss om att vi uppfattat 

dem rätt. Dock är vi båda ovana i intervjusituationen och har antagligen inte fullt utvecklat våra 

intervjutekniker, vilket kan ha sänkt reliabiliteten.  

 

Reliabilitet handlar även om utskriften av intervjun och för att undvika att den sänks är det bra 

om två intervjuare transkriberar den (a.a.). För att undvika detta transkriberade vi varandras 

intervjuer för att sedan lyssna igenom dessa, för att på så sätt undvika att den andra hört fel eller 

gjort något slarvfel i transkriberingen.  
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Kvale & Brinkmann (2009) poängterar vikten av att forskaren upprätthåller ett objektivt 

förhållningssätt för att öka reliabiliteten i en studie. Samtidigt menar han att kreativiteten kan gå 

förlorad om detta ges allt för stor betydelse (a.a.). Då vi haft en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt kan vi dock inte hävda att vi förhållit oss objektiva till sanningen, då perspektivet 

innebär att vad som är “sanning” är individuellt och skiljer sig från person till person. Istället har 

vi strävat efter en reflexiv objektivitet där vi genomgående diskuterat och reflekterat över hur vi 

själva medverkat till kunskapsskapandet. Detta genom att inta ett medvetet förhållningssätt till 

vår forskningsfråga, fördomar och förförståelse för att göra forskningsprocessen så transparent 

som möjligt inför oss själva. (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

Validitet innebär om forskaren verkligen undersöker det denne avser att studera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Således handlar det om vi verkligen undersökt frivårdsinspektörers 

konstruktioner och beskrivningar av kvinnor som begår brott. För att lyckas med detta 

strukturerade vi vår intervjuguide och formulerade frågor som vi ansåg fångade in våra 

frågeställningar. Detta anses av stor vikt för att få så informationsrika beskrivningar som möjligt 

och för att stärka validiteten (Larsson, 2005). Under den första intervjun vi genomförde upplevde 

vi att informanten hade svårt att associera fritt kring vissa frågor vilket kan ha sänkt studiens 

validitet. Dock valde vi att omformulera dessa frågor inför de resterande intervjuerna och fick 

därmed mer omfattande utsagor. Vidare kan validitet handla om hur vår metod passat vårt syfte 

och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Då vi velat få professionellas konstruktioner av 

fenomenet utifrån deras egna upplevelser, anser vi att den halvstrukturerade intervjun varit 

lämplig då den är öppen och därför ger utrymme för olika utsagor. Viktigt för validiteten är även 

att forskaren hela tiden ifrågasätter, kontrollerar och teoretiskt tolkar resultaten (a.a.). Detta är 

något vi båda genomgående haft i åtanke och gjort. Vi anser att validiteten således har höjts då vi 

varit två som ständigt gjort detta. 

Generaliserbarhet 

 

Då kvalitativa intervjuer många gånger endast innefattar ett mindre antal intervjupersoner kan 

det leda till svårigheter att generalisera resultaten. I kvalitativa studier handlar generalisering 

istället om att kunskap som framkommit i en viss intervju går att överföra till andra liknande 
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situationer, snarare än att det säger något om allmänheten. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi fick 

endast tillgång till fem informanter, trots att vi strävade efter fler, och hade fler deltagit hade 

bilden möjligtvis kunnat bli mer nyanserad. Vi är medvetna om att våra resultat inte kommer att 

säga så mycket om frivårdsinspektörers konstruktioner i stort, men det är heller inte vår 

intention. Vi har inte sökt en allmän sanning eller fakta utan har intresserat oss för individernas 

egna livsvärldar och föreställningar. Vi har däremot kunnat göra en analytisk generalisering, där 

våra resultat kan verka vägledande och ge kunskap om vad som skulle kunna ske i ett likartat 

sammanhang eller situation (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) har listat fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet som de anser att forskare bör 

förhålla sig till för att skydda informanterna i en studie. Vi har tagit hänsyn till 

informationskravet genom att vi både i vårt introduktionsbrev och muntligt innan intervjuerna 

informerade om det allmänna syftet med vår studie, presenterade oss själva, att de när som helst 

under intervjun kunde avbryta sin medverkan samt att om det var någon fråga de inte ville 

besvara så behövde de inte det. Enligt Vetenskapsrådet är det även av vikt att ange hur studien 

kommer användas (a.a.). Vi informerade innan och i samband med intervjuerna att dessa skulle 

användas för en studie på c-uppsatsnivå och att den kommer att offentliggöras på DIVA. Vidare 

inhämtade vi informanternas samtycke till att få använda deras utsagor i uppsatsen. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får brukas för andra syften (a.a.). Detta 

har vi tagit hänsyn till genom att vi informerade om att vi kommer att förstöra 

bandinspelningarna och transkriberingarna efter det att uppsatsen blivit godkänd, samt att det 

enbart är vi och vår handledare som skulle ha tillgång till materialet. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att informanterna aldrig får komma till skada och att det är 

viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser intervjun kan få för deltagarna. Vi anser att vårt 

ämne inte är av så känslig karaktär och att de därmed inte borde ha lidit skada av att delta så 

länge vi tagit hänsyn till konfidentialiteten under hela processen. Dock är vi medvetna om att vad 

som uppfattas som känsligt är individuellt och vi har därför avidentifierat informanterna i 
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resultatet. Vi har genomgående övervägt att inte ta med citat som varit för personliga eller 

riskerat att röja intervjupersonernas identitet. Då vi intervjuat professionella är vi medvetna om 

att de kunnat ta upp situationer som omfattas av sekretess och vi har därför påmint 

intervjupersonerna om att avidentifiera klienter eller händelser som kunnat riskera att avslöja en 

klients identitet. En annan risk med vårt resultat är att informanterna kan ha svarat så som de tror 

att vi förväntat oss, alternativt att de svarat utifrån en politisk korrekthet. 

Resultat och analys 

Kapitlets disposition  

 

Kapitlet inleds men en beskrivning av våra informanter. Därpå kommer en presentation av 

studiens empiriska resultat under huvudrubrikerna som besvarar studiens frågeställningar; 

Beskrivningar av kvinnor som begår brott, Beskrivningar av samhällets syn på kvinnor som 

begår brott, Beskrivningar av kvinnornas syn på sig själva samt Hur föreställningar om 

kvinnorna påverkar bemötandet. I slutet av varje huvudrubrik tolkar vi resultaten och kopplar 

dem till våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  

Informanterna 

 

Informanterna består av fem kvinnliga frivårdsinspektörer verksamma på olika frivårdskontor 

inom Stockholms- och Uppsala län. Informanternas erfarenheter av att arbeta med målgruppen 

varierar mellan fyra till femton år. Samtliga informanter är kvinnor och i åldrarna 28-62 år. 

Deras utbildningar varierar mellan socionomer, beteendevetare och kriminologer. Sammanlagt 

representerar informanterna två olika frivårdskontor inom Stockholms län samt frivårdskontoret i 

Uppsala. Vi kommer i resultatdelen presentera våra informanter som: Ann, Cajsa, Eva, Sanna 

och Maria.  
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Beskrivningar av kvinnor som begår brott 

Den kvinnliga gärningsmannen 

 

När det handlar om de kvinnliga klienterna inom Kriminalvården så verkar informanterna anse 

att det är svårt att ge en enhetlig bild av vilka dessa är. Vidare menar de att det är svårt att 

beskriva en typisk kvinnlig kriminell och att det därför inte går att generalisera. Detta är något 

som samtliga informanter diskuterar och samtliga poängterar även att varje individ har sin egen 

individuella problematik. Åldrarna bland de kvinnliga klienterna inom Kriminalvården varierar, 

men medelåldern bland kvinnorna ligger runt 30-40 år medan de manliga klienterna är något 

yngre. Ann beskriver det såhär: 

  

Det finns allt från yngre tjejer som har kört olovligt och aldrig varit inom kriminalvården förut, 

till kvinnor som har ett kraftigt heroinmissbruk och har 60 avsnitt i belastningsregistret. Så det 

är väldigt väldigt spritt tycker jag. - Ann 

  

Informanterna beskriver att kvinnorna som förekommer inom Kriminalvården har en komplex 

problembild och att de ofta är utsatta på flera olika områden. Majoriteten av informanterna 

beskriver att det är vanligt att kvinnorna är hemlösa, har destruktiva relationer till män, att de fått 

sina barn omhändertagna samt är i fysiskt dåligt skick på grund av missbruk. 

  

De är ju väldigt utslagna tycker jag, kanske mer än männen faktiskt. Narkomaner, lever på gatan 

i princip eller bor hos olika män… Ja ofta väldigt fysiskt risiga om man säger så, skadade på 

olika sätt. Många har olika sjukdomar och så. Jättedåliga nästan sådär att det nästan är lite 

livsuppehållande att de kommer hit faktiskt. - Eva 

  

Ann menar i motsats till övriga informanter att det är en felaktig bild att kriminella kvinnor 

skulle vara mer socialt utsatta än de manliga kriminella. Hon anser istället att männens 

levnadsvillkor är detsamma som kvinnornas. 
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Det jag tycker att man kan stöta på är att man tror att kvinnorna lever i större social misär än 

männen, det är vad jag tycker genomsyrar media och så. Vilket jag inte tycker stämmer, men det 

tror jag är en vanlig uppfattning - Ann 

  

Även Sanna ger en mer nyanserad bild och menar att kvinnorna inom Frivården inte alltid är 

socialt utslagna. Hon menar att denna bild oftast inte stämmer när det gäller kvinnor som gjort 

sig skyldiga till grovt rattfylleri och olovliga körningar. Istället beskriver hon hur dessa kvinnor 

ofta är högpresterande, har ett bra arbete och att de utåt sett håller en god yttre fasad. 

 

Förvånansvärt många jobbar inom sjukvården och natt, och har en tjusig fasad med fin titel på 

gubben och snyggt hus och har råkat fastna i diket, fulla. - Sanna 

Utsatthet och relationer  

 

Återkommande i deras utsagor är beskrivningar av kvinnornas utsatthet i barndomen och 

dysfunktionella uppväxtförhållanden. Kvinnornas uppväxt har enligt majoriteten av 

informanterna kantats av olika former av övergrepp. Maria berättar att det är vanligt 

förekommande att de varit utsatta för både psykiska och fysiska övergrepp såsom misshandel 

och sexuella övergrepp. Även Cajsa talar om att många av kvinnorna hon mött blivit utsatta för 

övergrepp tidigt i livet, inte sällan av någon närstående. 

  

Det är jätte, jätte vanligt med sexuella övergrepp nästan oavsett vilken typ av brottskategori det 

handlar om och det är ju ganska anmärkningsvärt. - Cajsa 

  

Även om gruppen kvinnor som växt upp under fungerande förhållanden är i minoritet så 

förekommer de, men då har det ändå oftast funnits en tidig problematik av alkohol och droger i 

bakgrunden. 

  

 Det finns ju de som kommer från ganska vad man förstår eller vad man förmodar och får höra 

ganska välfungerande familjesituationer. Men problemen har ofta funnits långt tillbaka i tiden, 

det tycker jag. - Maria 

  



 

 

 

33 

Informanterna beskriver hur kvinnorna som hamnar inom Kriminalvården ofta redan i tidig ålder 

börjat bruka alkohol och droger, vilket med tiden eskalerat och utvecklats till en 

missbruksproblematik och kriminalitet. Även om missbruk ofta leder till brottslighet så menar 

Cajsa att det är svårt att säga om det är missbruket som lett till kriminaliteten eller kriminaliteten 

som lett till missbruket, något som även kvinnorna själva kan ha svårt att separera. 

  

Vid personer där man till exempel plockat bort ett missbruk men det finns massvis med 

kriminalitet kvar i alla fall för det är inte så lätt att säga att man begår brott bara för att 

finansiera ett missbruk. Eller att man bara lever i en missbruksmiljö och därför begår man brott. 

Så att det går inte att säga så heller, det är så oerhört svårt att veta vad som är vad och för dem 

också. – Cajsa 

 

Kvinnorna de möter har ofta ett bristfälligt eller icke-existerande nätverk, vilket många gånger är 

kopplat till deras missbruksproblematik samt problematiska uppväxtförhållanden. Detta 

tydliggörs genom nedanstående citat: 

  

 Har vi liksom oroliga föräldrar som ringer, då är det ju till våra unga manliga klienter. Det är 

ju inte några föräldrar som ringer till några kvinnor. Det finns ofta ett jättelitet nätverk runt 

omkring, jättemånga av de här kvinnorna har ju jättetrasslig bakgrund. - Cajsa 

  

Hon illustrerar detta vidare med exemplet nedan: 

  

Jag har haft någon ung tjej som låg nedsövd på sjukhus för några veckor sen bara för hon var i 

sånt dåligt skick och höll på att dö. Och närmaste anhöriga var typ jag och hennes 

lekmannaövervakare på Frivården. Alltså det säger ganska mycket om att man har liksom 

ingenting runt omkring sig. - Cajsa 

  

Samtliga informanter tar på olika sätt upp kvinnornas problematiska relationer till kriminella och 

missbrukande män som något återkommande hos deras kvinnliga klienter. Kvinnorna är ofta 

beroende av männen på flera olika nivåer och väljer därför att stanna kvar i relationerna, trots 

misshandel och destruktivitet. Ann beskriver det som att det hör till vanligheten att kvinnorna har 
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destruktiva relationer till sina pojkvänner och att misshandel är vanligt förekommande. Hon ser 

däremot ingen skillnad i övrigt från de manliga klienternas relationer. Denna bild skiljer sig dock 

från de övriga informanternas som menar att många kvinnor har hamnat i en beroendeställning, 

bland annat då de inte har någon kontakt med Socialtjänsten och att de därför blivit beroende av 

männen för exempelvis boende och försörjning. Både Maria och Cajsa menar att kvinnornas 

relationer till män ofta består av ett utbyte av tjänster och att kvinnorna spelar mycket på sin 

kvinnlighet för att få det de behöver. De menar att kvinnorna blir utnyttjade men att de samtidigt 

utnyttjar männen tillbaka för olika ändamål.  

 

Ganska många av de kvinnliga missbrukarna väljer vägar där de indirekt prostituerar sig. Det 

behöver inte vara att de går ut på gatan så men de kan hänga ihop med någon kille för droger 

och i utbyte mot olika saker. Mycket, mycket mer... så gör ju inte männen på det sättet utan då 

gör de andra saker./.../Kvinnorna gör ju ett medvetet val. Det är ju jättekalkylerat, de är ju 

jätteduktiga på det där. – Cajsa 

  

Flera av informanterna berättar att de flesta kvinnor som sitter på kvinnoanstalten Färingsö har 

relationer med män men att de sällan eller aldrig kommer på besök. De menar vidare att männen 

på den närliggande Svartsjöanstalten oftare bibehåller sina sociala nätverk och relationer till 

icke-kriminella. 

  

Man brukar jämföra om man sitter på anstalterna Svartsjö och Färingsö, som ligger precis 

bredvid varandra. Svartsjö är en öppen manlig anstalt och där på helgerna är det ju liksom kö in 

med folk som ska besöka och fruarna och flickvännerna och barnen kommer där och Färingsö är 

man ju glad om det är uppbokat ett besöksrum per helg. - Cajsa 

  

Att kvinnorna på Färingsö i mindre utsträckning än männen får besök tror Cajsa kan bero på 

“att det inte är jättehäftigt att ha sin tjej sittande på anstalt men att ha sin kille det gör liksom 

ingenting.” Detta tror hon kan ha att göra med kvinnor och mäns olika roller i samhället och vad 

som därmed är accepterat. Sanna beskriver, till skillnad från de övriga informanterna, en 

ytterligare bild av kvinnornas relationer till männen som bygger mer på kvinnornas behov av att 
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ta hand om männen och känna sig behövda. Detta då det varit en sällsynt känsla för många av 

kvinnorna. 

 

Jag tror det är lätt att blanda samman känslor av att vara behövd med kärlek... det är ett sätt att 

komma varandra väldigt nära, att vara behövd. Bland kvinnorna var de ofta förälder till mannen 

och fastnade i det. – Sanna 

Kriminalitet och missbruk  

 

Majoriteten av informanterna beskriver missbruket som en stor och betydande del i kvinnornas 

vardag och att det ofta även är kopplat till deras sociala relationer, vilka utgör ett stort hinder för 

att bli drogfri. De menar att det krävs av kvinnorna att de lämnar det lilla sociala nätverk de har 

för att kunna upphöra med missbruket och kriminaliteten, vilket många inte är beredda att 

uppoffra. Sanna menar att “Man är ju hellre en bespottad skithög med andra likadana än ingen 

alls”. Förutom att många kvinnor inte är beredda att lämna sitt enda existerande nätverk så finns 

det även en oro över vad ett annat liv skulle innebära. Maria beskriver det som att kvinnorna ofta 

upplever en rädsla inför förändring och ett liv utan droger. 

  

Det är alltid en rädsla att starta något nytt liksom, vad är ett Svenssonliv? Jag har aldrig levt ett 

Svenssonliv och vad är ett liv utan droger liksom. - Maria 

 

Kvinnornas utsatthet och sociala misär blir särskilt tydlig då de avtjänat sin påföljd på anstalt och 

ska återgå till sina vanliga liv utanför anstalten. Eva beskriver hur kvinnorna i flertalet fall 

knappt velat lämna anstalten och återgå till sina liv med kontrollerande män och missbruk. 

Många av kvinnorna upplever att de har en bättre tillvaro inlåsta på anstalt än ute i frihet. 

 

Det har jag ju varit med om att kvinnorna gråtit när de ska ut från anstalten. För att de är så 

ledsna att åka därifrån för de har det så bra. Mot vad de har det i verkligheten det är ju tragiskt, 

för då har de fått göra det de vill och ätit bra och varit drogfria också. - Eva 
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En enhetlig bild som framkommer i samtliga informanters beskrivningar av vilka brott kvinnor 

begår, är att de ofta är kopplade till en missbruksproblematik. 

 

Ofta så är det liksom lite små narkotikabrott... Något snatteri, någon stöld, olovlig körning, 

rattfylleri. Det typiska, om du har en missbruksproblematik, då sitter du för sådana typer utav 

brott. Kanske något hot mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, något litet bedrägeri. Men just de 

här andra stölderna och snatterierna är oftast kopplade till att man lever som man gör liksom. 

- Cajsa  

 

Även Ann beskriver att det hon kan se är mest förekommande bland sina kvinnliga klienter är 

olika former av tillgreppsbrott och att det ofta finns med som en av åtalspunkterna. Sanna menar 

att det kan finnas fler bakomliggande orsaker till att kvinnor är överrepresenterade i statistiken 

över dessa brott, bland annat att det är ett sätt att hantera psykisk ohälsa. Cajsa talar om att det 

finns en bild av att kvinnor inte begår våldsbrott, men att denna är felaktig. Hon menar vidare att 

även dessa brott ofta är kopplade till en missbruksproblematik 

 

Men sen har du ju det här, det är ju en myt att kvinnor inte döms för misshandel. Det gör de ju 

definitivt och där är det oftast alkohol inblandat. - Cajsa 

Analys 

 

Trots att ingen av informanterna säger sig kunna beskriva en typisk kvinnlig kriminell, 

konstruerar de ofta kvinnor som begår brott som offer för olika omständigheter, att uppväxten 

kantats av olika trauman samt att hon ofta har en missbruksproblematik som även är kopplad till 

de brott kvinnorna begår. Dock är varje informant noga med att poängtera att varje klient har sin 

egen problematik. Detta tror vi kan ha att göra med diskursen inom Frivården, att de ska 

behandla alla utifrån deras individuella livssituationer. Även om informanterna påpekar att de 

inte ser kvinnorna som offer så tycker vi ändå att det framkommer en sådan bild då de i sina 

beskrivningar av kvinnorna tar fasta på olika omständigheter som skulle kunna förklara varför 

kvinnorna hamnat inom Frivården. De beskriver hur kvinnorna inte enbart är offer för tidiga 

trauman utan även i sina vuxna relationer (jmf. DeHarts, 2008). Hirdman (2001) benämner 
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isärhållandet av manliga och kvinnliga egenskaper som dikotomier. Mannen handlar och gör 

medan kvinnan står för passiv omsorg. På grund av dessa dikotomier tror vi att det kan vara svårt 

att förena bilden av en kvinna med bilden av den handlingskraftiga kriminella, då detta är en 

egenskap som tillskrivs män. Denna bild går även att uppfatta i vårt resultat, då våra informanter 

återkommande i beskrivningarna av kvinnor som begår brott tillskriver dessa en social utsatthet 

och en specifik problematik. Då de genomgående sätter kvinnornas utsatthet i förhållande till 

männen riskerar de dock själva att vara med att bidra till detta isärhållande. Att Ann istället 

menar att bilden av kriminella kvinnor lever i en större social misär än männen är falsk och att 

män och kvinnor skulle ha lika förutsättningar, tolkar vi från hennes sida som ett 

avståndstagande från könsdikotomiseringen. Vi tolkar det därför som att hon då anser att det är 

lika stigmatiserande för en man att ses som kriminell som för en kvinna. I enlighet med 

genuskontraktet bör kvinnors handlande vara mindre än mäns samt ske på andra och mindre 

viktiga arenor (Hirdman, 2007). Vi tolkar det därför som att informanterna beskriver kvinnorna 

som typiskt “kvinnliga” i sin kriminalitet då de brott kvinnorna begår ofta sker i det dolda och 

juridiskt ses som mindre allvarliga. Brotten verkar även sällan vara riktade mot andra, utan 

beskrivs snarare som ett sätt för kvinnorna att överleva (jmf. Gilfus, 1993).  

 

Goffman (2011) menar att en individ som besitter en mindre önskvärd egenskap automatiskt 

kommer bli utstött och stämplad som avvikande då denne bryter mot det vi förväntar oss. Detta 

leder i sin tur till att individen blir stigmatiserad. Majoriteten av informanterna verkar betrakta 

kvinnorna som mer brytande mot sina förväntade roller än männen. Detta ger Cajsa uttryck för 

då hon beskriver hur det inte verkar göra något att ha sin kille på anstalt, men att det omvända är 

nästintill otänkbart. Vi tolkar det som att de menar att det på grund av detta alltså är mer 

stigmatiserande för en kvinna att leva ett liv med kriminalitet och missbruk och uppfattas som 

avvikare. Våra könsroller är kulturellt, socialt och samhälleligt bundna, det är kontexten som 

avgör vad som anses manligt och kvinnligt (Kulick, 1987). Missbrukssubkulturen tycks enligt 

informanterna bestå av gamla traditionella könsroller, och då kriminalitets- och 

missbruksvärlden domineras av män, ser vi det som att de menar att kvinnorna ständigt behöver 

förhålla sig utifrån dem och deras normer samt spela efter deras regler. Vilket i sin tur kan leda 

till att kvinnorna själva medverkar till reproducerandet av den manliga normen.  

 



 

 

 

38 

En individ som betraktas som avvikare delar även den erfarenheten med andra individer som 

avviker från samhällets normer (Becker, 2006). Detta anser vi kan förklara varför informanterna 

upplever att kvinnorna har svårt att bryta med sina nätverk då dessa bidrar till en gemenskap. 

Som Sanna menar att “Man är ju hellre en bespottad skithög med andra likadana än ingen alls”. 

Detta tycker vi tydliggör informanternas konstruktioner av hur socialt utsatta kvinnorna är. I 

vilken utsträckning en handling kommer att betraktas som avvikande beror bland annat på vem 

som utför handlingen och ju mer en person uppfattas som avvikare, ju mer kommer dennes 

sociala deltagande påverkas (Becker, 2006). Flera av våra informanter skildrar hur kvinnornas 

familjer och nätverk tar avstånd från dem i samband med att de blir klienter inom 

Kriminalvården, vilket inte på samma sätt händer de manliga klienterna. Detta kan leda till 

antagandet att en kvinna som begår en kriminell handling kommer ses som mer avvikande än en 

man som begår samma handling. 

 

Flera informanter pekar på att de kriminella kvinnorna ofta använder sina kroppar för att 

exempelvis få tak över huvudet eller tillgång till droger. Vi tolkar det som att i en värld av stark 

underordning är detta antagligen det enda medel kvinnorna har att tillgå för att få någon form av 

makt över huvud taget, att det enda de har att erbjuda är sina egna kroppar. Detta 

överensstämmer med beskrivningar i Ungmarks (1992) studie där frivårdsinspektörerna beskrev 

hur deras kvinnliga klienter främst hade rollen att agera sexobjekt inom sina subkulturer. Cajsa 

poängterar dock att kvinnorna inte enbart är offer utan att de även utnyttjar männen tillbaka för 

att få det de vill ha, att det är ett slags utbyte av tjänster. Detta kan tolkas som att hon menar att 

kvinnorna är manipulativa och att de gör ett aktivt val, då de spelar på sin kvinnlighet. Men då 

behovet finns att “sälja” sig själv och sin kropp för att överleva kanske det ändå bör ifrågasättas 

vem som har den egentliga makten? Att de gör aktiva val innebär dock inte att kvinnorna har lika 

många val som männen. Hirdman (2007) talar om vikten av att upprätthålla genusordningen och 

att ju längre ner i klasshierarkin en man befinner sig, desto större blir behovet av att kvinnors 

underordning markeras. Detta då det i sin tur leder till männens överordning. Vi tycker oss se 

tendenser till detta upprätthållande i informanternas utsagor då de redogör för hur vanligt det är 

att kvinnorna systematiskt blir misshandlade av sina män. Då männen inom kriminalitets- och 

missbruksvärlden själva befinner sig långt ner på samhällsstegen kan vi tolka detta som en viktig 

markering för bevarandet av kvinnornas underordning. En förväntad egenskap på kvinnan är att 
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hon ska vara omvårdande och omhändertagande (Hirdman, 2001). Sanna beskriver en ytterligare 

bild som handlar om att kvinnorna tidigt upplevt en avsaknad av att känna sig behövda, ett 

tomrum som deras relationer till männen fyller. Det kan således tolkas som att hon menar att de 

kriminella kvinnorna behöver ha någon att vårda för att känna att de i någon form uppfyller sina 

roller som kvinnor. Detta stämmer även överens med resultatet av Gilfus (1993) forskning. 

Beskrivningar av samhället syn på kvinnor som begår brott 

Två bilder av den kriminella kvinnan 

 

Majoriteten av informanterna upplever att den samhälleliga synen på kvinnor som begått brott är 

att de inte enbart ses som förövare utan samtidigt som offer, vilket innebär att kvinnorna i viss 

mån fråntas sitt ansvar. De menar även att detta synsätt är något som specifikt gäller kvinnorna 

och att män som begår brott inte alls ses på samma sätt. 

 

Man pratar ju oftare om att kvinnor både är brottsoffer och offer, det tycker jag… än man gör 

om män. - Maria  

 

Eva upplever dock att synen på kvinnorna som offer håller på att förändras i takt med att kvinnor 

som begår brott ökar. Cajsa diskuterar en annan del av offeraspekten som hon anser är vanlig 

inom Kriminalvården och samhället i stort. Hon menar att det finns en naiv bild av att kvinnorna 

dragits in i missbruk och kriminalitet på grund av deras förhållanden med kriminella män, men 

att detta är en extremt förenklad bild av verkligheten. 

  

Men jag tror att det finns en sån syn på kvinnor att liksom, att man blir lite utnyttjad och det blir 

man men... de utnyttjar också tillbaka, så de är liksom inga offer. - Cajsa 

 

När kvinnor som begått brott väl beskrivs i media framställs de ofta som offer för 

omständigheter eller nästintill som monster. Eva menar att då kvinnliga kriminella väl får 

utrymme i media är då de begått extrema eller uppseendeväckande brott. 
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När kvinnor eldat upp sina män och sånt där... Och huvudena i ugnen och sånt. Då läser man ju 

om det... det är ju sådana brott man läser om... de är ju så ovanliga. - Eva 

 

Sanna upplever att kvinnlig kriminalitet knappt beskrivs alls, och att då det väl skildras ofta är i 

förhållande till psykisk ohälsa. 

 

Jag tycker sällan man beskriver kvinnliga kriminella över huvud taget, men i så fall att man 

beskriver om man har en psykiatrisk problematik, då ska man vara rädd, tokiga tanter som gör 

hemska saker. - Sanna 

Lindrigare påföljder  

 

Att kvinnorna ofta ses som offer tycks även påverka valet av straffrättslig påföljd. Informanterna 

upplever att det tar längre tid innan kvinnorna hamnar inom Kriminalvården, att de får många 

fler chanser när de misskött sin övervakning och att de döms till lindrigare påföljder. Både Eva 

och Maria talar om att kvinnor oftare döms till skyddstillsyn än män som har begått samma brott. 

Ann är inne på samma linje. 

  

Ibland får jag en känsla av att kvinnorna kan göra lite mer än vad männen kan, och få kanske 

samma påföljd, frivårdspåföljd exempelvis. Nu har jag ett specifikt fall i huvudet här om grov 

misshandel och det finns egentligen ingen annan problematik. Och jag tänker att om det hade 

varit en man så tror jag att det är lättare att han hade fått fängelse. - Ann 

  

Cajsa talar om kvinnornas fler chanser som något hon själv upplevt i Frivårdens 

övervakningsnämnd. Vidare menar hon att personalen inom Frivården anstränger sig mer för att 

hitta förklaringar eller ursäkter till varför kvinnorna begått brotten, detta oavsett vad ursäkten är. 

Hon upplever att det har att göra med att det finns en syn på att det är mer synd om kvinnorna, 

men även på grund av att det är svårare att tänka sig en kvinnlig gärningsman. 

  

Man ser det här nere i vår övervakningsnämnd som är vår lilla domstol för när folk har misskött 

sig och så. Kvinnorna får massa fler chanser, man vill hela hela tiden hitta en ursäkt eller 

någonting som förklarar varför det blir såhär. Man tycker synd om på ett helt annat sätt. Man 
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sätter en offerstämpel mycket hellre på en kvinna liksom, för kriminalitet är så okvinnligt, liksom 

det är manligt på något vis. Man anstränger sig mer för att hitta en ursäkt, och om nu den 

ursäkten är en drog eller att man har en taskig uppväxt eller att man har en partner som dragit 

in en i det här eller vad det än är så vill man gärna hitta den och göra det lite såhär förmildra 

lite grann. Mycket mer än vad man vill för killarna liksom. - Cajsa 

  

Eva menar att en av förklaringarna till kvinnornas lindrigare påföljder är att bilden av 

kriminalitet inte går att förena med bilden av en välvårdad kvinna. Detta då det inte passar in i 

bilden om hur en kvinna skall och bör vara. 

 

Alltså det kanske är en fördom jag vet inte men kvinnorna när dem kommer till en rättegång kan 

ju ofta se väldigt fräscha ut och så. Och kanske ger ett bättre intryck. Jag tror att det är så. - Eva 

  

Sanna beskriver det såhär: 

  

Jag är alldeles övertygad om att när de ligger ganska nära gränsen exempelvis för grovt 

rattfylleri så är det mycket högre andel kvinnor som har jobb, är unga o fräscha och ser piffiga 

ut som får samhällstjänst. Männen får då en mer ingripande påföljd, fängelse i en månad.  

- Sanna 

 

Att kvinnor lättare betraktas som offer inom rättsväsendet och därmed döms till lindrigare 

påföljder, anses problematiskt av flera informanter. Cajsa diskuterar konsekvenserna av detta och 

att kvinnorna kommer in senare i kriminalvården. 

 

Det är väldigt tråkigt att man inte tagit deras problematik på samma allvar som männen tidigare 

för att, som sagt man kanske ser dem som offer och så och det är inte bra för dem. För att de har 

bara hunnit gå ner sig ännu mer och det kan bli ganska tråkigt. Att man ser att herregud liksom 

den här personen har knarkat i femton år och sitter först nu, hur fasiken är det möjligt. - Cajsa 
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Sämre förutsättningar och färre insatser  

 

Kvinnor som begår brott är generellt en osynlig och ouppmärksammad grupp i samhället. På 

grund av detta och att kvinnor som begår brott är färre än män som begår brott, menar 

informanterna att det satsas mindre på kvinnorna. De talar om att det inte finns samma insatser i 

form av behandlingar, utslussningsåtgärder och arbetsträning som för männen. Detta tydliggörs 

genom citatet nedan. 

 

Men det finns mycket mer utarbetat med jobb på öppna anstalter och för män som sitter där. Det 

finns väldigt bra rutiner för att komma ut i saker, det finns inte alls samma sak på 

kvinnoanstalter. Där finns det ju inga yrkesförberedande utbildningar, som det gör på 

jättemånga mans anstalter där man kan bli plattsättare, gå byggkurser, ta kort för olika saker 

och få behörighet och sådant. - Cajsa 

  

Flera av informanterna tar även upp att det finns en bild i samhället av att kvinnor inte begår 

våldsbrott. Vidare talar de om att detta lett till att det inte finns eller erbjuds några 

behandlingsprogram för kvinnor som begått sex-eller relationsbrott och att de istället får ta det i 

individuella samtal med kvinnorna. För män som begått dessa brott finns det dock specifika 

behandlingsprogram som IDAP och ROS-programmen. 

 

Och det är ju bara män de tar. De tar inte kvinnor och ofta jobbar de väl i grupp så det kanske 

är därför också. Men man bedömer ju inte... det klassas inte som relationsbrott när en kvinna 

gör något mot en man. Det är bara män mot kvinnor som är relationsbrott liksom. - Maria 

  

När informanterna talar om kvinnornas möjligheter att återintegreras i samhället tar de upp 

kvinnornas avsaknad av förankring till arbetsmarknaden som ett stort hinder. Att inte ha ett 

arbete leder i sin tur till svårigheter att få ett permanent boende och utan bostad är det svårt att 

upphöra med missbruket. Ofta när kvinnorna erbjuds boenden av Socialtjänsten menar Eva att 

“De hamnar i riktigt risiga boenden. Som utan vatten och såhär och så blir de kvar där.“ Vidare 

saknar majoriteten av kvinnorna både utbildning och yrkeserfarenhet och många har aldrig haft 

ett arbete. Detta tydliggörs genom citatet nedan. 
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Varje år gör vi en sån här genomgång då vi kollar vad folk har för försörjning och vart de bor 

och sådana saker och det är ju ett skämt på kvinnosidan för att det är ju aldrig såhär någon som 

har ett jobb. Men med männen så är det ändå så liksom den gruppen finns ändå. - Cajsa 

Analys 

 

När informanterna beskriver samhällets syn på kvinnor som begår brott så utgår de från att 

samhället betraktar kvinnorna som både offer och förövare. Våra informanter beskriver hur de 

upplever att kriminella kvinnor särbehandlas såväl samhälleligt som rättsligt genom att 

kvinnornas brott bedöms lindrigare än männens brott. De tror dessutom att kvinnorna får 

lindrigare påföljder, dels genom att de utnyttjar samhällets syn på kvinnlig kriminalitet och att de 

därför lättare kan framställa sig som offer (jmf. Lander, 2003). Tidigare forskning visar också på 

att kriminella kvinnor lättare ses som offer av andra om det inte utåt sett syns att de är 

kriminella/missbrukare (Ungmark, 1992). Detta tycks även stämma överens med våra 

informanters utsagor då de upplever att kvinnorna kan komma undan lindrigare på grund av sitt 

yttre. Att informanterna upplever att kvinnorna i större utsträckning betraktas som offer blir 

tydligt då de beskriver hur övervakningsnämnden och personal konstant letar efter orsaker som 

kan ursäkta kvinnornas brott. Vi tolkar det som att personalen inom Frivården genom detta är 

med och förstärker bilden av kriminella kvinnor som offer och att personalen söker efter ursäkter 

på grund av att kriminalitet ses som okvinnligt. Detta blir ett sätt att hantera den motstridiga 

bilden av en kvinna som uppstår då hon begår ett brott. Kvinnan befinner sig på “fel” arena och 

bryter mot genuskontraktet (Hirdman, 2007). Den samhälleliga synen på kvinnlig kriminalitet 

återskapas även i medias bild. Informanterna beskriver att det är först när en kvinna begår en 

spektakulär handling som de omnämns i media och att de då beskrivs nästan som monster och 

dubbelt avvikande. Dels då de bryter mot samhällets normer och dels mot normerna kring 

kvinnlighet. Detta fenomen återfinner vi även i tidigare forskning (Grabe, Trager, Lear & Rauch, 

2006). 

 

Cajsa tycker dock att denna bild är förenklad liksom frivårdsinspektörerna i Ungmarks (1992) 

studie, då de menade att allmänheten underskattar kvinnors förmåga att begå brott samt hur 
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handlingskraftiga de faktiskt är. Att denna bild ändå förekommer kan förklaras med synen på att 

kvinnor görs medan män gör (Hirdman, 2001). Att kriminalitet således inte är något som 

förväntas av kvinnor utan snarare ligger mer i linje med förväntningarna på en man, skulle kunna 

vara en anledning till att det inte anses behövas specifika behandlingsprogram för kriminella 

kvinnor. Horn och Hollin (1997) är inne på samma tankar, att kvinnor är normala individer som 

endast tillfälligt avvikit från samhällets normer (Horn & Hollin, 1997). När informanterna talar 

om kriminella kvinnors möjligheter att återintegreras i samhället verkar det som att de tycker att 

det är kvinnornas avsaknad av arbete som är det största hindret. Detta ligger även i linje med det 

Estrada och Nilsson (2009) kom fram till i sin studie, att kvinnor som begår brott i vuxen ålder 

var mer socialt utslagna än männen och hade svårare att försörja sig. Att stämplas som brottsling 

kan leda till att individen får svårigheter att fortsätta med sitt dagliga liv (Becker, 2006). Då 

kvinnorna även avviker från förväntningarna på “kvinnan” har det förmodligen lett till att de 

blivit än mer stigmatiserade, vilket i sin tur har en påverkan på de flesta delar av deras liv (jmf. 

Goffman, 2011). Om det nu är så att de kriminella kvinnorna har ett större behov av hjälp än 

männen så kan det anses anmärkningsvärt att de inte erbjuds hjälp i samma utsträckning. 

Dikotomierna verkar här falla bort och det kan tyckas vara männen som istället är de största 

offren, då fler insatser inriktas på dem. 

Beskrivningar av kvinnornas syn på sig själva 

Offer eller aktör 

 

När det gäller kvinnornas ansvarstagande för de brott de begått framkommer varierande 

upplevelser från informanterna. Cajsa upplever att kvinnor som dömts för första gången har en 

tendens att förringa sina handlingar och hävda att de är offer för omständigheter. Ann, Sanna och 

Maria beskriver hur kvinnor som gjort sig skyldiga till en brottslig handling kopplad till 

missbruk ofta tar rollen som offer och kommer med en mängd olika förklaringar till brotten. En 

vanlig förklaring är att missbruket fungerat som självmedicinering för att lindra ångest och andra 

psykiska besvär. 

  

Kanske är det ännu vanligare att kvinnorna beskriver sig själva som offer, att de var väldigt 

deprimerade att det blev jobbigt när min mamma dog eller när min man gick ifrån mig och jag 
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hade så dålig ekonomi och det bara blev på det här viset... och de beskriver sig lite grann som 

offer istället för aktörer. En del män gör så också, men kanske ännu fler kvinnor. - Sanna 

  

 

Kvinnan som tar amfetamin är offer för omständigheter, hon behöver sitt amfetamin för att hon 

ska fungera, är hennes argument. Och tycker att det är larvigt att hon blir tagen hela tiden. 

- Ann 

 

Dock menar Eva att majoriteten av hennes kvinnliga klienter tar ansvar för sina handlingar utan 

att komma med bortförklaringar, till skillnad från hennes manliga klienter. 

 

Nej men jag tycker nog nästan att de är lite bättre på att ta ansvar än vad män är. - Eva 

  

Maria menar att graden av ansvarstagande skiljer sig åt beroende på vilken typ av brott kvinnan 

har begått och om det är en handling som anses vara särskilt skambelagd. 

  

Det är ju olika typer av brott och en del är ju mycket mer skambelagda brott om man till exempel 

slagit barnen eller någonting sånt där. Då kanske man inte vill ta ansvar för det, utan då vill 

man förringa det. - Maria 

Förlorad identitet  

 

I informanternas utsagor framkommer en bild av att kvinnorna ofta har låg självkänsla och 

bristande tilltro till den egna förmågan att klara sig på egen hand. Många visar upp en hård fasad 

utåt, vilket flera informanter upplever är ett uttryck för att kvinnorna egentligen upplever sig 

själva som misslyckade. På grund av sina problematiska bakgrunder och uppväxtförhållanden 

har många av kvinnorna förlorat sina egna identiteter. 

  

 Generellt är väl ett av de absolut största problemen för de kvinnliga klienterna, vad jag tycker, 

är att det är så oerhört låg självkänsla. Man skulle nästan vilja ha bara ett program som 

jobbade med det. För det liksom lyser igenom i så oerhört många olika sammanhang. Man har 

liksom på något vis ingen egen identitet eller eget värde liksom... överhuvudtaget. - Cajsa 
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Flera informanter upplever att merparten av deras kvinnliga klienter verkar lägga stor vikt vid att 

måna om sitt utseende och att vara “kvinnliga”. Eva och Maria beskriver hur kvinnorna kommer 

med nya frisyrer, målade naglar och solariebrända till mötena på Frivården samt att de ofta 

spenderar sina pengar på kläder och behandlingar istället för att betala räkningar och köpa mat. 

Sanna tror att den ytliga kvinnligheten har att göra med att kvinnorna på så sätt distanserar sig 

från bilden av en missbrukande och kriminell kvinna. En bild som kvinnorna gör allt för att inte 

förknippas med. 

  

Jag tror att många kvinnor som fortfarande försöker att inte se sig som missbrukare eller 

kriminella... de är väldigt måna om det yttre. Till och med de här tjejerna som är påtända när de 

kommer är måna om att se fräscha ut. De håller så krampaktigt i någon sorts ytlig bild av vad en 

kvinna ska vara, och sen så tror jag de är så osams med sin egen identitet som kvinna. Vilket gör 

det så absurt på nåt vis, alltså de blir någon sorts karikatyr på en kvinna och säger ofta att de 

trivs bäst med män, för männen bekräftar den där ytliga kvinnligheten. - Sanna 

  

Sanna menar att kvinnorna ofta har en snedvriden bild av vad kvinnlighet innebär och att de 

istället måste finna den “genuina kvinnan i sig”, den här som hon skulle behöva hitta, som är 

“god nog.” Detta för att kunna börja acceptera och tycka om sig själv istället för att ha det 

konstanta behovet av att bli bekräftad av män. Cajsa anser att den kriminella världen, och i 

synnerhet missbruksvärlden, är uppbyggd på gammalmodiga könsroller och en konservativ syn 

på vad som är manligt respektive kvinnligt. Det är även en värld där kvinnorna är starkt 

underordnade männen. Vidare menar hon att kvinnorna ofta spelar på sitt utseende och 

framhäver sina kvinnliga attribut för att få det de vill ha, då det ofta är det enda de har att tillgå. 

  

Just missbruksvärlden har ganska mycket traditionella könsroller i sig. Den är ganska ojämlik 

eller vad man ska säga. Alltså den är ganska uråldrig ibland. Och väldigt många av de 

missbrukande kvinnorna använder sig utav att dem är kvinnor. - Cajsa 

Skam- och skuldkänslor  

 

Samtliga informanter talar om problematiken med kvinnornas känslor av skuld och skam, både 

inför sig själva och inför andra. Många känner skam inför det begångna brottet, men även för sin 
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livssituation i stort. Cajsa menar att känslorna av skuld och skam ofta funnits med kvinnorna 

sedan tidig ålder, som följd av de trauman de upplevt. Känslorna har sedan eskalerat genom hela 

livet på grund av deras leverne och efterföljande konsekvenser.  

 

Ja alltså det är en jättestor del av deras problematik och det som ofta hindrar dem från att gå 

framåt eller gå vidare. Att man är så himla fast i att man inte kan hantera den ångesten som man 

har fått med sig genom livet. Både liksom påtvingad från andra genom olika övergrepp och 

sådär och att man inte kan hantera det man själv har gjort. Och till slut så liksom äter den upp 

en, de skuldkänslorna inför vilka man har sårat och vad man har gjort och skammen liksom runt 

omkring de här händelserna. - Cajsa 

  

Kvinnorna som har barn känner även ofta en stor skam över att vara misslyckade som mödrar 

och över att ha fått sina barn omhändertagna, vilket skiljer sig från de manliga klienterna som är 

pappor. Informanterna menar att kvinnorna oftare uttrycker skuld över att inte ha funnits där för 

sina barn och över att ha gått miste om att vara en del av deras uppväxt. 

  

Jag upplever att det är mycket mer skam och skuldbelagt att som mamma att inte kunna ha hand 

om sina barn. Alltså jag upplever att de känner så. Jag hör sällan män prata om att de inte har 

kontakt. - Maria 

  

Ann beskriver det såhär: 

  

Ja, själva brottet brukar ju ligga ganska sekundärt, det primära brukar ju vara deras 

livssituation som de kan ha skam för... och då kan det vara om de är missbrukare och deras barn 

blev omhändertagna tidigt i livet och att det finns en stor skam just där för sina barn. - Ann 

  

Sanna talar om skammen över att som kvinna ha problem och vara missbrukare men även om att 

många av kvinnorna inte vågar be om hjälp då de inte vill riskera att få sina barn omhändertagna. 

Detta verkar vara ett ständigt dilemma för de kvinnor som är mödrar, att be om hjälp och stöd 

innebär ständigt ett risktagande. 
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Ja alltså om jag ska försöka titta generellt så kan jag väl säga att kvinnor är mer rädda att bli 

avslöjade som någon som har problem... för det är ju så skamligt att vara kvinna och ha 

problem, och särskilt med droger. De är ju dåliga mammor dessutom, tänk om Socialtjänsten får 

reda på det och tar barnen. - Sanna 

Analys 

 

Informanterna beskriver att de kriminella kvinnorna ofta ursäktar sina handlingar utifrån en 

mängd olika anledningar. Att ta ansvar för sina brott kan innebära att kvinnorna tvingas 

internalisera en kriminell identitet, vilket många förmodligen inte klarar av. Det här kan i sin tur 

leda till en diskrepans mellan kvinnornas faktiska och skenbara identitet vilket kan resultera i att 

de blir avskärmade både från sig själva och från samhället (Goffman, 2011). Informanternas syn 

på att kvinnorna använder sig av sin kvinnlighet och yttre attribut tolkar vi bland annat som att 

de menar att det är ett sätt för kvinnorna att visa sig som respektabla kvinnor. Detta ligger även i 

linje med Landers (2003) studie, att fokus på utseendet var viktigt för att inte sammankopplas 

med bilden av en missbrukare. Kriminalitet stärker snarare maskuliniteten hos män medan en 

kvinna som begår brott även begår ett brott mot sin könsroll. Detta leder i sin tur till att hon får 

problem med sin status som kvinna (Lundgren, 1990). Det här framkommer även i våra 

informanters utsagor då de beskriver hur kvinnorna haft svårigheter med att skapa en egen 

identitet, vilket lett till ett problematiskt förhållningssätt till vad kvinnlighet innebär.   

 

Genuskontraktet handlar om att inte bryta mot de kulturella föreställningarna om vad det innebär 

att vara man eller kvinna (Hirdman, 2007). Vi tolkar det som att informanterna menar att ytan är 

en av de få bitarna kvinnorna upplever sig ha kvar av sin kvinnlighet och att de därför förstärker 

den på olika sätt i försök att minska kontraktsbrottet. Bland annat ges beskrivningar av hur även 

de mest utslagna kvinnorna kommer till Frivården med nya frisyrer och målade naglar. Detta kan 

ses som ett uttryck för att kvinnorna rent kroppsmässigt iscensätter genus för att passa in i 

normerna, både de samhälleliga men även inom den egna specifika subkulturen.  

 

När informanterna talar om de kriminella kvinnornas syn på sig själva verkar de utgå från att 

kvinnorna framför allt lider av skuld- och skamkänslor, i synnerhet i samband med modersrollen 
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(jmf. Ungmark, 1992). Kanske lyfter informanterna fram denna aspekt för att det ligger i linje 

med deras egna förväntningar på kvinnorna, att de själva är kvinnor och kanske även mödrar. 

Detta kan leda till att de överför sina förväntningar på att kvinnorna ska känna skuld och skam 

och själva bidrar till stigmatiseringen av kvinnorna. Det kan således kopplas till det Goffman 

(2011) beskriver som stämpling och kan förklara att kvinnorna ofta undviker att söka eller be om 

hjälp från olika myndigheter då de inte vill bli betraktade som avvikare. Detta kan även förklaras 

med att det är först i interaktioner mellan individen och en social grupp som individen kan 

komma att betraktas som avvikare, vilket i sin tur kommer att påverka individens självbild, status 

och sociala deltagande (Becker, 2006). Våra identiteter skapas i det sociala samspelet mellan 

individer och mellan individ och samhälle (Burr, 1995). Det blir här tydligt att de kriminella 

kvinnornas självbild är ett resultat av denna process.  

Hur föreställningar om kvinnorna påverkar bemötandet  

Flexibilitet och bekräftande 

 

När informanterna talar om bemötande av sina klienter understryker de vikten av att se den unika 

individen och dennes problematik och livssituation. Vidare menar de att detta är viktigt i mötet 

med alla klienter oberoende kön. De beskriver faktorer som är viktiga att tänka på i bemötandet 

såsom empatisk förmåga, tydlighet om vilken hjälp och möjligheter de kan erbjuda samt respekt 

för klienten som en egen individ. 

  

Jag tror att oavsett om det är en man eller kvinna så måste man förstå att vägen hit har varit en 

alldeles egen väg, det finns inte bara en väg in i missbruk och kriminalitet, och då är det ju lite 

enfaldigt att tro att man ska ha bara en enda väg ut också... man måste på något sätt försöka få 

en bild av vem personen är och var han eller hon befinner sig. - Sanna 

 

Maria beskriver vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av klienterna såhär: 

 

Själva bemötandet i mötet kan jag inte tänka mig är så annorlunda. Det ska väl alltid vara 

rättssäkert, och schysst och vänligt. - Maria 
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Dock menar Eva att det är viktigt att vara flexibel med de kvinnliga klienterna då hon menar att 

de på grund av sin utsatta livssituation har svårare än de manliga klienterna att komma på möten 

på avtalad tid. 

  

Det är att de är mer utslagna och därför kan de inte sköta det. Så kan det ju vara alltså/.../ Man 

får ju liksom kanske ändå fast de inte kommer på tid, även om vi inte ska göra det dra i 

gummibandet lite. - Eva 

  

Maria beskriver vikten av ett gott bemötande från myndigheter i förhållande till de kvinnliga 

klienterna och menar att det krävs ytterst lite för att arbetsalliansen med de mest utslagna 

kvinnorna ska fallera. Om dessa kvinnor inte känner sig väl mottagna kommer det att dröja innan 

de söker hjälp igen. 

  

De här människorna har inte någon tillhörighet, bostad och så. Det krävs ju ett helt annat 

mottagande än för de som har bostad och kan ta för sig kanske lite mer... det fodras så lite att de 

ska säga nej till Socialtjänsten. Det räcker med lite dåligt bemötande någon gång eller något 

som inte är okej så har man tappat dem på Socialtjänsten. - Maria 

  

Sanna talar om vikten av att förstå och bekräfta kvinnornas rädsla för att framstå som dåliga 

kvinnor och mödrar, särskilt då de är oroliga för att förlora vårdnaden om sina barn. 

  

Man måste vara väldigt medveten om att de är så rädda för att framstå som dåliga människor 

med dålig karaktär eller bli ifrågasatta som mammor. Tänk om Socialtjänsten får reda på att jag 

dricker för mycket, tänk om de tar barnen från mig. Så det finns såna skräckbilder. - Sanna 

  

Relationen- väninna, mamma, konkurrent 

 

Informanterna beskriver relationen till kvinnorna på olika sätt, men de flesta anser att det är mer 

komplicerat och att det tar längre tid att etablera en relation med de kvinnliga klienterna än till de 

manliga. Dels på grund av att kvinnorna är mer avvaktande, mer på sin vakt och dels på grund av 

den skam de känner över att befinna sig på Frivården.  
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Kvinnor tar längre tid, de är mycket mer misstänksamma, de är mycket mer avvaktande i början, 

man får trampa väldigt försiktigt omkring i början för att hitta liksom rätt nivå. - Cajsa 

  

Med en kvinna så är det mer omständigt att etablera en relation, det är jätte noga med att 

verkligen förklara att jag ser dig och jag ser inte ner på dig och förstår att det här är jobbigt och 

bekräfta jättemycket. Mycket, mycket mera sånt innan man kommer in på att prata om känsliga 

saker. Det tar lite längre tid och mera bekräftelse. Men mycket roligare för när dem väl börjar 

prata så lägger de liksom fram, det är inte lika friserat. - Sanna 

  

Sanna berättar vidare att grunden för hennes relationsskapande med klienterna är att kvinnorna 

ska känna sig trygga och våga slappna av. Hon menar att när de väl lyckats bygga upp en tillit så 

berättar de allt. Vidare talar hon om vikten av att lyssna till klientens behov och föra en dialog 

med klienten om alternativa påföljdsval och på sätt göra henne delaktig. Detta då hon menar att 

det är kvinnan själv som sitter med lösningen, som vet bäst vad hon är i behov av för hjälp och 

stöd. Hon beskriver att ”Den som har skon på sig vet bäst vart det klämmer”. Flera av 

informanterna beskriver kvinnornas behov av att prata och hur de många gånger blir betraktade 

nästan som väninnor av kvinnorna, som ofta inte har några relationer till andra kvinnor i sina liv. 

Maria menar att kvinnor knyter an mycket mer och Eva berättar om att kvinnornas möten ofta 

drar ut på tiden. Cajsa och Ann uttrycker det såhär: 

  

Jag tror överlag att många kvinnor har ett jättestort behov av att prata och det är inte alltid att 

de har någon som de kan vända sig till. Det kanske inte finns någon partner som går att lita på, 

det kanske inte finns det här nätverket och då blir man viktig för att man kanske är en person 

som ändå finns kvar. - Cajsa 

  

 Jag kan ju gå in ganska djupt i en relation. Alltså vi sitter ju och pratar varannan vecka i ett års 

tid. Så det är klart att man bygger upp en relation... och ibland så pratar man om väder och vind 

och då kanske det känns som att det här blev ju lite kompisaktigt, vad trevligt det här var.  

- Ann 
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Samtidigt som flera av informanterna beskriver kvinnornas behov av en vänskapsrelation, så 

upplever de flesta att kvinnorna till en början ofta ser dem som konkurrenter och börjar jämföra 

sig med dem. Orsaker några av informanterna ser till detta är att det kan ha att göra med deras 

egen ålder samt att kvinnorna är vana vid att se alla kvinnor som konkurrenter. 

 

Sen så vet jag inte om det är kvinnor som kanske börjar jämföra sig med mig på ett annat sätt... 

men hur kom det sig att du började plugga, jag klarade ju inte skolan. Så det kanske blir en 

jämförelse på det viset... sen vet jag inte om min ålder har en betydelse också, att jag... är yngre 

än många kvinnor eller kanske i samma ålder. - Ann 

  

Kvinnor i den här världen är bara konkurrenter dem har inga kvinnliga vänner, de är 

konkurrenter. Och som kvinnlig handläggare är man en konkurrent från början också. Väldigt 

oklart vad det är man konkurrerar om men man är det, det är liksom grundinställningen. Så det 

måste man visa att man inte är intresserad av, att man liksom lägger sig på en annan nivå. Och 

när man har gjort det då går det bättre. - Cajsa 

  

Till skillnad från majoriteten av informanterna upplever inte Sanna att kvinnorna känner sig 

hotade av henne, bland annat på grund av att hon oftast är äldre än klienterna hon möter. 

   

Väldigt ofta kan man vara den där mamman som de skulle vilja berätta för. Jag tycker det är en 

stor fördel att vara en äldre dam och inte behöva vara så snygg. - Sanna 

Fokus i samtal  

 

I frivårdsinspektörernas samtal med de kvinnliga klienterna hamnar fokus medvetet eller 

omedvetet ofta på kvinnornas relationer till andra såsom barn och män. Både Sanna och Cajsa tar 

upp att fokus i samtalen med kvinnorna ofta hamnar på barnen och de upplever att kvinnorna 

förväntas ta ansvar på ett helt annat sätt än deras manliga klienter, även om detta ibland görs 

omedvetet. 

 

Jag har en känsla av att en fälla man kan falla i är att man lägger mer fokus på barnen med 

kvinnorna, och det här med oron – tänk om barnen far illa... det tror jag är en risk att man gör. 
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- Sanna 

 

Det är väldigt dubbelt för man ställer krav på dem när det gäller barn. Med männen ställer man 

inga krav för att de ska liksom sköta barn och hem och sånt. - Cajsa 

  

Cajsa menar vidare att fokus i behandling av männen i högre grad handlar om deras individuella 

person, medan fokus i samtalen med kvinnorna handlar mer om deras relationer till andra. 

  

Jag tror att det ställs krav på kvinnorna på ett annat sätt än vad det gör för männen. Och man 

märker det också vad man fokuserar på för frågor liksom. För männen är det väldigt mycket 

fokus på att man ska komma ut i arbete och sådär. Det är inte samma fokus liksom för kvinnorna 

när det gäller de bitarna. Då kan det vara långa diskussioner om, ska du bryta med din partner 

och ska du inte ta hand om dina barn. - Cajsa 

  

Även Maria berättar att det blir ett annat fokus på relationer i samtal med kvinnorna och menar 

att det kan handla om att motivera en kvinnlig klient att fatta beslut om till exempel behandling 

utan att vänta på mannen som sitter på anstalt. Vidare menar Maria att hon ställer andra frågor 

till kvinnorna som hon inte ställer till de manliga klienterna, fastän deras kvinnor också är 

missbrukare eller kriminella. 

 

Sen frågar ju kanske jag, det gör jag ju om de berättar om nya män. Är det en snäll man eller så 

liksom... jag frågar nog inte männen samma fråga, är det en kvinna som slår dig? Det forskar 

jag mer i om det är en kvinna. Vad är det för man du lever med, är han snäll mot dig mer så. Det 

gör jag inte med män faktiskt/.../Det har jag aldrig tänkt på men jag har nog aldrig frågat en 

man på det sättet. - Maria 

Analys 

 

Vi tolkar det som att de kvinnliga klienterna till viss del särbehandlas genom att flera 

informanter anser att de måste vara mer flexibla med dem när det gäller till exempel tider för 

möten, då kvinnorna har en svårare och mer utsatt livssituation. Vi anser att de generellt verkar 
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tycka att det är mer synd om de kvinnliga klienterna, då informanterna förklarar de undantag de 

gör utifrån kvinnornas situation. Detta förhållningssätt kan verka problematiskt då det kan leda 

till att de i någon form själva bidrar till att stigmatisera kvinnorna. 

 

Connell (2003) menar att den som inte lever upp till sin könsroll, alternativt helt bryter mot den, 

inte enbart kommer att uppleva skam inför sig själv utan även uppleva sanktioner från sin 

omgivning. Goffman (2011) menar vidare att den stigmatiserade ofta upplever en osäkerhet inför 

hur omgivningen uppfattar denne och allt denne gör bedöms på speciella grunder. För att inte 

förlora kvinnorna inom olika myndigheter verkar informanterna mena att det därför är viktigt att 

inte behandla dem som avvikare, då kvinnorna redan är misstänksamma och skamfyllda över 

situationen de befinner sig i. Detta tycker vi tydliggörs när informanterna talar om hur viktigt det 

är att bekräfta de kvinnliga klienterna och inte befästa deras bild av sig själva som “dåliga 

kvinnor”, vilket framförallt tycks vara kopplat till kvinnornas roller som mödrar. Även tidigare 

forskning visar på detta fast utifrån kvinnornas eget perspektiv, då kriminella kvinnor ansåg att 

deras självbild påverkades av hur de blev bemötta av personal inom olika myndigheter (Lander, 

2003).  

 

Vidare tycks de tillskriva kvinnorna ett behov av att prata och att anledningarna t ill det är deras 

socialt utsatta situationer, förväntade destruktiva relationer till män och avsaknad av kvinnliga 

relationer. Att de ser på kvinnorna på det sättet kan ha att göra med att det finns förväntningar på 

att kvinnor har ett större behov av att samtala än män (jmf. Hirdman, 2007). Detta tolkar vi som 

att det likväl kan vara våra informanters förväntningar på deras kvinnliga klienter som deras 

faktiska behov. Tidigare forskning visar på att kvinnliga klienter anses särskilt besvärliga på 

grund av sitt missbruk och relationer till män (Ungmark, 1992). Detta är inget som direkt 

framkommer i vår studie, dock tolkar vi det som att informanterna upplever kvinnorna som 

besvärliga då de av olika anledningar är tidskrävande och inte kommer på avtalade möten. Synen 

på kvinnan som omhändertagande och omsorgsfull kan ses som ett direkt resultat av att männen 

förväntas vara det motsatta, och kvinnors barnafödande leder till “den naturliga ordningen” 

(Hirdman, 2001). Det finns således särskilda förväntningar på kvinnor och deras “naturliga” roll 

i världen, vilket även framkommer i informanternas beskrivningar. Informanterna hävdar med 

emfas att de strävar efter att bemöta män och kvinnor på samma sätt. Genom att våra informanter 
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tycks lägga fokus på typiska områden och egenskaper som tillskrivs kvinnor i samtalen med de 

kvinnliga klienterna, anser vi dock att de själva riskerar att reproducera könsrollerna samt bidra 

till könsdikotomiseringen (jmf. Hirdman, 2001). Kulick menar att vissa könsskillnader ständigt 

lyfts fram medan andra tonas ned för att överensstämma med våra övriga kulturella 

föreställningar (Kulick, 1987). Att exempelvis Maria tar upp att hon lägger större vikt vid att 

utreda kvinnornas relationer till män tolkar vi som att hon nästan förväntar sig att kvinnorna 

lever i destruktiva relationer. Att hon vidare aldrig reflekterat över detta tror vi kan bero på att de 

samhälleliga föreställningarna om män och kvinnor fortfarande är så hårt cementerade att de är 

svåra att upptäcka. Informanternas utsagor visar med all möjlig tydlighet att det finns skillnader i 

deras förhållningssätt till kvinnliga respektive manliga klienter. Trots ambitionen att bemöta alla 

på samma sätt så befäster de ändå föreställningarna om kvinnors behov. Det här kan ses som ett 

uttryck för att strukturerna och dikotomierna antagligen är så djupt rotade att det inte går att bryta 

sig loss från dessa. 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att med kvalitativa intervjuer undersöka hur kvinnliga 

frivårdsinspektörer konstruerar och beskriver kvinnor som begår brott. Vi kommer nedan att 

redogöra för de viktigaste resultaten av vår studie samt föra en diskussion om dessa. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om studiens metod och teorier samt förslag på vidare forskning.  

Resultatdiskussion 

 

Vi anser att vi uppnått syftet med studien då vi i vårt resultat fått fram varierande konstruktioner 

av kvinnor som begår brott. Studiens resultat och analys visar på att kvinnor som begår brott 

framförallt konstrueras som offer och inte i första hand som förövare. Dock poängterar flera 

informanter vikten av att se kvinnorna som aktiva och handlande individer. Kvinnorna framställs 

som utsatta på flertalet områden i sina liv och starkt underordnade inom en kultur som bygger på 

manliga normer och traditionella könsroller. Resultaten visar även att kvinnorna anses bli lurade 

in i kriminalitet och att personal inom Frivården söker ursäkter för att förklara kvinnornas brott. 

Det framkommer även en syn på att kvinnorna får fler chanser när de misskött sin övervakning 
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och att de döms till lindrigare straffrättsliga påföljder än män som begått samma typ av brottslig 

handling. Detta betraktas av våra informanter som problematiskt då de anser att kvinnornas 

problematik inte tas på samma allvar. I slutändan leder det även till att kvinnorna har en längre 

väg tillbaka till ett laglydigt liv när de väl blivit dömda. Empirin visar även på att skuld- och 

skamkänslor är återkommande i kvinnornas syn på sig själva. Resultaten visar vidare på att 

informanterna lägger fokus på specifika områden i samtal med sina kvinnliga klienter, områden 

de inte talar om med sina manliga klienter. Samtidigt anser de sig ha samma förhållningssätt och 

bemötande till både kvinnorna och männen. 

 

I resultaten framkommer det till viss del skilda bilder av kvinnor som begår brott. Dock kan vi i 

likhet med Snare (1998) skönja att kvinnorna ofta beskrivs i förhållande till sin utsatthet och 

utifrån, som vi tolkar det, en slags offerroll. Detta behandlades i analysen som föreställningar 

kring den kvinnliga könsrollen. En annan möjlig aspekt av detta är att kvinnorna faktiskt är offer 

men att det i sig inte behöver betyda att frivårdsinspektörerna ser kvinnorna som offer i den 

bemärkelsen att det kan ursäkta deras handlingar. En ytterligare aspekt kan handla om 

svårigheterna med att se att en individ som betraktas som ett offer samtidigt kan vara en grym 

förövare. I resultatet av informanternas beskrivningar av kvinnor som begår brott framkommer 

en syn på att kvinnornas komplexa problembild innefattar bland annat missbruk och destruktiva 

relationer till män. Här kan vi se likheter med resultatet av Ungmarks studie (1992) som visade 

på att frivårdsinspektörerna uppfattade dessa faktorer som de största hindren för kvinnorna att 

börja leva ett laglydigt liv. Trots att den genomfördes för 20 år sedan verkar synen på vad som är 

kvinnornas största problematik inte ha förändrats. 

 

I bakgrunden till vår studie frågade vi oss om konstruktioner av kvinnor som begår brott har 

förändrats i samhället och i så fall hur. Utifrån våra resultat kan vi se att det fortfarande tenderar 

att finnas en syn på att kvinnors brottslighet framför allt sker på andra arenor än männens (jmf. 

Ekholst, 2009). Då vi jämför våra informanters beskrivningar av samhällets syn och den 

historiska synen på kvinnor som begår brott, kan vi urskilja både likheter och skillnader. En 

skillnad är att de förr sågs som ondskefulla och aktivt handlande individer medan de idag 

tenderar att mer ses som offer för omständigheter. Något som däremot stämmer överens med den 

historiska synen är informanternas upplevelser att hur kvinnorna idag konstrueras i media. Detta 
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då de menar att de ofta beskrivs som psykiskt sjuka eller monster, beroende på vilken typ av 

brott de begått. Denna syn ligger även i linje med tidigare forskning (jmf. Grabe, Trager, Lear & 

Rauch, 2006). 

 

Resultatet av studien visar på att informanterna upplever att samhället i stort inte tar kvinnors 

kriminalitet och problematik på samma allvar som männens. Exempelvis menar de att de 

kriminella kvinnorna inte erbjuds behandlingsprogram i samma utsträckning som de kriminella 

männen. Detta är anmärkningsvärt om offersynen stämmer och om de kriminella kvinnorna nu är 

utsatta för exempelvis manligt våld så behöver fokus självklart läggas på deras relationer. Det 

som blir problematiskt är då samma fokus inte läggs i samtal med männen. Vi är alla fångar i 

våra könsroller, att belysa vissa saker kan leda till ett befästande av dikotomierna men att inte 

belysa detsamma blir problematiskt på andra sätt. Hur kan vi då göra rätt? En upptäckt vi gjort 

under forskningsprocessen är hur problematiskt det är att tala om kvinnor som begår brott utan 

att hamna i offerfällan. Vår intention är således inte att kritisera våra informanter utan att istället 

belysa strukturerna som omedvetet påverkar oss. Vi anser vidare att den samhälleliga 

konstruktionen av kriminella kvinnor som offer för omständigheter är bekymmersam. Då de 

fråntas ansvar kan det tänkas innebära att de inte heller betraktas vara aktörer nog att förändra 

sina egna liv. Denna inställning tror vi inte är hjälpsam på lång sikt, varken för kvinnorna eller 

för de som arbetar med dem.  

 

DeHart (2008) och Gilfus (1993) studier visar på att kvinnor som begår brott ofta tidigt i livet 

varit utsatta för andras övergrepp. Detta anser vi skulle kunna vara en annan anledning till att 

våra informanter anser att deras kvinnliga klienter ofta intar offerrollen, då detta kan vara en roll 

de redan tidigt fastnat i. Utifrån studiens resultat kan det verka som om både våra informanter 

och de kriminella kvinnorna utifrån informanternas syn delar en offerbild. Våra informanter kan 

därigenom, paradoxalt nog, återigen tänkas befästa de redan cementerade könsrollerna i sitt 

bemötande av de kriminella kvinnorna. Å andra sidan anser vi att det kan vara nödvändigt att i 

ett inledningsskede acceptera deras situation. Detta för att kunna etablera en kontakt med 

kvinnorna och för att i exempelvis en behandlingssituation kunna hjälpa dem att dekonstruera 

den könsstereotypa bild de har av sig själva. 
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Det finns skillnader i vad informanterna fokuserar på i samtal med de kvinnliga respektive 

manliga klienterna, där männens relationer ofta får en undanskymd plats. En tolkning skulle 

kunna vara att relationer faktiskt är en stor del av kvinnornas problematik då 

frivårdsinspektörerna återkommande nämner männens påverkan på kvinnorna under varje tema. 

Det skulle således även kunna tolkas som att frivårdsinspektörerna anser att lösningen på 

kvinnornas problematik är relationsfrågor och därför lägger fokus på detta i samtal. Att de i 

samtal med kvinnorna fokuserar på deras barn och modersroll kan även tänkas vara ett sätt från 

deras sida att i ett inledande skeende skapa en relation. Dessa ämnen kan antagligen skapa en 

känsla av gemenskap då informanterna själva är kvinnor och i vissa fall kanske även mödrar. 

Men återigen kan de tyckas hamna i samma genusfälla. 

 

Vårt resultat visar på att majoriteten av informanterna anser att bemötandet bör vara detsamma, 

oavsett kön, samtidigt som de beskriver hur de faktiskt gör skillnad. Vad detta kan beror på kan 

vi endast spekulera i. En möjlig orsak skulle kunna vara en faktisk omedvetenhet över sitt eget 

förhållningssätt och faktiska skillnader i detta. En annan orsak skulle kunna tänkas vara att de 

inte vill betrakta sig själva eller bli betraktade av andra som att de bemöter de kvinnliga och 

manliga klienterna olika. Våra informanter ger utförliga beskrivningar av hur kvinnorna 

konstrueras på olika nivåer samt vilka specifika hinder de möter, vilka även skiljer sig från 

männen då kvinnorna blir dubbelt avvikande. I enighet med Gurians resultat (2011) verkar 

kvinnorna, till skillnad från männen, inte enbart begå ett brott mot lagen utan även mot sina 

könsroller, vilket i sin tur leder till att de får problem med sina identiteter som kvinnor. Vi anser 

det därför vara anmärkningsvärt att majoriteten av informanterna inte ser någon skillnad i 

bemötandet, då det i resultatet framkommer faktiska skillnader i både deras problematik och 

förutsättningar. Åsikten om att det är mer komplicerat och tar längre tid att etablera en relation 

till kvinnorna skulle kunna betyda att de även borde ha ett annat förhållningssätt till dessa. 

 

När vi ser till både resultatet av vår studie och tidigare redovisad forskning visar det på att 

kriminella kvinnor har en mer omfattande problematik (jmf. Ungmark, 1992). Vi anser således 

att det kan vara nödvändigt att operera med en kvinnlig och manlig norm i samband med 

kriminalitet då kvinnorna på grund av detta verkar kunna behöva både specifika 

behandlingsprogram och ett annat bemötande. Sammantaget kan vi se att det blir tydligt att de 
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samhälleliga genusstrukturerna slår igenom på de olika områdena vi har analyserat, det är en 

traditionell syn som återkommer gång på gång, tema för tema. Denna struktur tycks låsa fast 

både socialarbetarna och de kvinnliga klienterna redan från början i fast cementerade roller som 

det kan vara svårt att befria sig från. Dessa strukturer bestämmer i stor utsträckning hur de 

kriminella kvinnorna blir bemötta i det dagliga arbetet. En fråga vi ställer oss är om det finns 

något egenvärde för kvinnorna att blir jämställda med männen när det gäller kriminalitet. Hur 

skulle det vara om vi istället betraktade männen utifrån en kvinnlig norm? Varför inte se männen 

som offer och fokusera på deras roll som pappor? Genom ett paradigmskifte skulle de hårda 

dikotomierna kunna lösas upp och synen på den kriminelle inte skilja sig åt beroende på kön. 

 

Vi kan se det problematiska med att vi i vår studie talar om kvinnor som en särskild grupp med 

specifika behov. Den kan tänkas positiv i bemärkelsen att det går att tala om att kvinnor faktiskt 

har specifika behov som kan kräva och leda till specifik behandling, men även för att synliggöra 

problem på en strukturell nivå. På samma sätt kan detta ha en negativ effekt om det leder till att 

kvinnor tillskrivs vissa behov och attribut enbart för att de är kvinnor, vilket kan verka 

stigmatiserande. Med hjälp av genusteorin i vår analys har vi visat på hur frivårdsinspektörerna, 

och vi själva, på olika sätt kan tänkas vara med att reproducera könsroller samt vara delaktiga i 

upprätthållandet av rådande genussystem. Vi anser att detta visar på hur viktigt det är att 

reflektera över våra egna föreställningar och fördomar som socionomer. Dessa riskerar annars att 

omedvetet överföras på klienterna som ofta befinner sig i utsatta situationer, samt påverka det 

dagliga arbetet. Vi anser att handledningstillfällen skulle kunna vara ett passande forum för detta. 

Vidare menar vi att det är essentiellt att reflektera över och belysa de som faller utanför 

normerna då det i utformningen av socialt arbetet är viktigt att tänka på att jämställdhet inte alltid 

behöver innebära lika behandling för alla. 

Metoddiskussion  

 

Vi har i denna studie använt oss av en kvalitativ metod vid insamlandet av materialet samt 

genomfört enskilda intervjuer. Intervjumaterialet har vi sedan tolkat och analyserat med hjälp av 

genusteori, stigma och avvikarbegreppet samt kopplat empirin till tidigare forskning. Under 

analysens gång kom vi fram till att vi även kunde ha haft systemteori för att på så sätt analysera 
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hur olika strukturer påverkar varandra och bidrar till konstruktioner. Dock anser vi att vi inte 

kunde komma undan varken genusteorin eller stigma och avvikar-begreppen då vår förförståelse 

är att kvinnor alltid ställs mot en manlig norm och att kriminalitet och avvikande beteende är 

kopplat till samhällelig skuld och skam. Andra fruktbara sätt hade varit att genomföra 

fokusgrupp- eller parintervjuer. Detta då vi tror att vi hade kunnat få ett ännu mer 

informationsrikt, spontant och mer utförligt material genom diskussioner som skulle ha kunnat 

uppstå (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Dock anser vi att det finns en risk med dessa då 

informanterna skulle ha kunnat komma med socialt önskvärda och politiskt korrekta svar. Dessa 

alternativ var dessutom inte genomförbara då vi hade svårigheter nog att få tag på informanter 

för enskilda intervjuer. En fördel med att vi genomförde enskilda intervjuer är att de antagligen 

vågade ge uttryck för en syn de kanske inte annars hade vågat.  

 

Att vi är ovana i intervjusituationen kan ha resulterat i att vi missat att ställa intressanta 

följdfrågor, vilka kunde ha inneburit ännu fler intressanta analyser av informanternas 

konstruktioner. Detta kan även ha lett till att vissa informanter fått större utrymme i resultatet än 

andra. Att vi dessutom valde att kategoriserade utsagorna innan analysen kan ha lett till att vi 

missat att ta fasta på vissa intressanta utsagor som kan ha fallit bort. Vi hade även kunnat ha ett 

könsblandat urval för att på så sätt även belysa ett genusperspektiv gällande informanternas 

konstruktioner av kvinnorna. Möjligtvis hade männens utsagor kunnat leda till en mer nyanserad 

bild, men inte nödvändigtvis då detta är att anta att svaren skulle ha skiljt sig åt beroende på kön. 

Om vi istället använt oss av en kvantitativ metod hade vi kunnat generalisera i större grad men 

däremot hade vi inte kunnat få djupare och spontana svar (Bryman, 2002). Vi hade då även 

tvingats omformulera vårt syfte och istället undersöka deras attityder till kvinnor som begår 

brott.  

 

Vi har stundtals under genomförandet av studien upplevt en oro över att vi själva riskerar att vara 

med och reproducera könsroller/fördomar. Detta då antagligen även vi tittat på kvinnlig 

kriminalitet utifrån en manlig norm då vi inte kan frikoppla oss från kontexten vi själva befinner 

oss i. Vi har dessutom oundvikligen valt att ta fasta på vissa utsagor och utelämnat andra, vilket 

kan ha påverkats av vår förförståelse. Detta är något vi aldrig kan bortse från.  
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Förslag på vidare forskning  

 

Då det i vår studie visat sig att de kvinnliga frivårdsinspektörerna på olika sätt påverkas av de 

samhälleliga genusstrukturerna vore det även intressant att undersöka hur manliga 

frivårdsinspektörer konstruerar män som begår brott. Detta för att sedan kunna jämföra resultatet 

med resultatet av vår studie och för att se om och på vilket sätt dessa skiljer sig åt. 

 

Vidare skulle det vara intressant att i framtiden återkomma till det vi tog upp i diskussionen,  

om det istället skulle vara möjligt att betrakta kriminalitet utifrån en kvinnlig norm samt vad 

detta skulle innebära i praktiken. 
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Bilaga 1: Introduktionsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar näst sista terminen på Socionomprogrammet, Socialhögskolan i 

Stockholm. Våra namn är Erica Edström och Mimmi Grandin Ahrling och vi ska nu under våren 

skriva vår C-uppsats om kvinnor som begår brott. Vi tycker att det är ett intressant och viktigt 

ämne som bör lyftas fram, då det är en utsatt och osynlig grupp i samhället. Vi vill genomföra 

kvalitativa intervjuer och söker därför professionella som har erfarenhet av att arbeta med 

kvinnor som begått brott.  

 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka konstruktioner och beskrivningar av 

kvinnor som begår brott, inte hur själva arbetet ser ut med denna målgrupp.  

 

Om du tackar ja till att delta i studien är det ett helt frivilligt åtagande och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan att behöva uppge någon särskild anledning. Alla personer som 

medverkar i studien kommer anonymiseras, så även arbetsplatserna. Intervjumaterialet kommer 

enbart användas för syftet med studien. Det är enbart vi och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till intervjuerna och materialet kommer att förstöras då uppsatsen godkänts. Om intresse 

finns skickar vi gärna ut uppsatsen när den är klar, den kommer även att vara tillgänglig på 

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).  

 

Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta cirka en timme. Vi är flexibla gällande tid och plats 

för intervjuerna men har en förhoppning om att genomföra dessa så snart som möjligt, då 

uppsatsen ska vara klar i slutet på maj.  Hör gärna av dig så bokar vi in en tid och plats för 

intervjun! 

 

Om Du har några funderingar eller undrar över något kan Du nå oss via kontaktuppgifterna 

nedan, eller vår handledare Tore Svendsen på numret XXXXXXXX. 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Erica Edström                                           Mimmi Grandin Ahrling                                  

Socionomstudent                                        Socionomstudent                                 

Tel: XXXXXXXX                                      Tel: XXXXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Under intervjutillfällena utgick vi från upplägget nedan:  

Presentation  

Vi är socionomstudenter på termin 6 på Socialhögskolan, Stockholm som ska skriva en c-

uppsats. 

Berätta om syftet med studien:  

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga frivårdsinspektörer konstruerar och beskriver 

kvinnor som begår brott.  

 

Berätta hur ”intervjun” kommer att gå till och hur deras utsagor kommer att användas: 

 Att vi kommer att utgå från en intervjuguide för att se att vi ringat in våra teman, men det är fritt 

att lyfta fram saker som vi inte tagit upp. 

 

Inhämta samtycke att använda uppgifterna i enlighet med: 

- Informera om att intervjun är frivillig och att de när som helst kan avbryta den utan att behöva 

uppge anledningen till detta. 

- Att vi kommer att avidentifiera dem i uppsatsen och använda fingerade namn. 

- Att vi kommer banda intervjuerna för att kunna transkribera dessa men att de sedan kommer 

förstöras. 

- Att studien kommer offentliggöras på DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) när den är godkänd 

och att vi gärna skickar ut den vid intresse. 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Utbildning 

 

Inledande frågor 

- Vilka yrkesmässiga erfarenheter har du av att arbeta med kvinnor som begått brott? 
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- Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med kvinnor som begått brott? 

- Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Hur beskriver informanterna kvinnor som begår brott 

- Går det att beskriva  en ”typisk” kvinnlig klient? 

- Vad har kvinnor som begår brott gemensamt med varandra? 

- Vilka är de vanligaste brotten? 

- Vilka orsaker finns det till att kvinnor begår brott? 

- Hur upplever du att kvinnornas situation sett ut innan brottet? 

- Hur skulle du beskriva kvinnornas sociala nätverk? 

 

Hur upplever informanterna att samhället ser på kvinnorna 

- Hur upplever du den samhälleliga synen på kvinnor som begår brott? 

- Vilka beskrivningar upplever du är vanliga? 

- Vilken roll upplever du att könet har i beskrivningar av kriminalitet? 

- Vilka hinder upplever du att kvinnorna möter i samhället? 

 

Hur upplever informanterna att kvinnorna ser på sig själva 

- Vilken bild upplever du att kvinnorna har av sig själva  

- Hur beskriver kvinnorna sin egen situation  

- Vilka förklaringar ger kvinnorna till brotten 

- Vad är dina upplevelser av skam/skuldkänslor hos kvinnorna? 

- Hur upplever du att kvinnorna ser på sina möjligheter att komma tillbaka till samhället?  

 

Vad anser informanterna är viktigt i bemötandet av kvinnorna 

- Vad anser du är viktigt i bemötandet av kvinnorna? 

- Vilka faktorer kan påverka bemötandet av kvinnorna?  

- Utifrån din roll, ser du skillnader i hur man bemöter kvinnliga respektive manliga klienter? 
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Avslut 

- Är det något du tycker vi har missat eller som du vill tillägga innan vi avslutar? 

- Kan vi återkomma om vi kommer på fler frågor? 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


