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Sammanfattning/Abstrakt 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa kvinnors situation efter frigivning. Vad är det som får kvinnor att 

återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? Suzanne 

Kordon och Anna Wetterqvists ”Gärningsmannen är en kvinna” och Ingrid Landers ”Den flygande 

maran”, är de studier och teorier kring kvinnor som hamnat snett i tillvaron som utgör basen för den 

teoretiska utgångspunkten jag har i min uppsats, social konstruktionism för att vara mer exakt. För 

att ge ytterligare förståelse av fenomenet har det presenterats en del litteratur från Erving Goffman. 

     Mina sju respondenter är alla återfallsförbrytare, trots olika insatser har de återfallit i brott, enligt 

analysen står svaret att finna i att identifikationen  som avvikande har rotat sig för starkt.  

….. 

 

 

Nyckelord: Stigmatisering, fängelse, kvinnor, offer, kriminalitet. 

 

Tack! 

Ett stort tack till kvinnorna som ställt upp på min intervju, tack vare er har studien kunnat göras. 

Samt ett stort tack till lärarna i sociologi 3 från Högskolan i Kristianstad, ni har varit ett stort stöd 

under hela kursen. 

 

 

  



 

 1 

Innehållsförteckning 

Innehåll 
Sammanfattning/Abstrakt ............................................................................................................. 0 

Innehållsförteckning...................................................................................................................... 1 

1. Inledning ............................................................................................................................... 2 

2. Problemformulering och syfte ................................................................................................ 3 

3. Metod ................................................................................................................................... 4 

3.1 Val av metod ....................................................................................................................... 4 

3.2 Urval och genomförande ...................................................................................................... 4 

3.3 Intervjupersonerna .............................................................................................................. 5 

3.4 Etiska principer .................................................................................................................... 6 

3.5 Beskrivning av bearbetning och analysmetod ........................................................................ 6 

3.6 Reliabilitet och validitet........................................................................................................ 7 

4. Litteraturöversikt/Teori ............................................................................................................. 8 

4.1 Valda teorier ....................................................................................................................... 8 

4.2 Kvinnor och kriminalitet ....................................................................................................... 8 

4.3 Kvinnor och missbruk ..........................................................................................................10 

4.4 Stigmatisering.....................................................................................................................11 

4.5 Fängelset/Institutionen .......................................................................................................12 

5.Resultat ....................................................................................................................................14 

6. Analys ......................................................................................................................................18 

6.1 Kvinnor och kriminalitet ......................................................................................................18 

6.2 Kvinnor och missbruk ..........................................................................................................19 

6.3 Stigmatisering.....................................................................................................................20 

6.4 Totala institutioner/Fängelse ...............................................................................................20 

7. Diskussion ................................................................................................................................22 

8. Sammanfattning .......................................................................................................................24 

9. Referenslista ............................................................................................................................26 

10. Bilaga.....................................................................................................................................27 

 

 

 



 

 2 

1. Inledning 
 

Influerad av mina respondenter vill jag inleda min uppsats med en fiktiv berättelse, som 

följer; 

I fjorton års åldern busade Lena en hel del, hon hängde med sina killkompisar, dom stal, 

festade och levde livet, tyckte dom. En kväll bestämde de sig för att göra ett inbrott, det dom 

inte hade räknat med var att husägaren var hemma, det hela slutar med en brutal 

misshandel av husägaren och det som från början skulle vara ett enkelt inbrott blir plötsligt 

rubricerat som ett grovt rån. Vid femton års ålder placerades Lena i ett så kallat paragraf 12-

hem och från att ha haft ett ganska struligt liv blev det en tillvaro som eskalerade i negativ 

riktning.  

     Lena som endast var femton år kom nu i kontakt med narkotika, vilket hon nyttjade flitigt 

vid rymningarna från paragraf 12-hemmet. Det som tidigare hade klassats som småbus hade 

nu eskalerat till personrån och butiksrån, situationen blev ohållbar och Lena omplaceras. 

Dock har det uppstått ett ytterligare problem, under en av alla sina utflykter har Lena blivit 

gravid. Lena får ett ultimatum från ledningen på hemmet, antingen gör hon abort och får 

ordning på sitt liv eller så behåller hon barnet och blir utskriven och får klara sig så gott det 

går.  

     Lena som nu hunnit bli sexton år ställs alltså inför ett beslut där hon å ena sidan ska ta 

bort sitt barn för att få ordning på sitt liv å andra sidan föda sitt barn och kanske få ordning 

på sitt liv på egen hand. Beslutet är lätt, Lena ska fixa det här på egen hand, socialen är 

redan inkopplat och det dröjer inte länge innan dessa tycker att det är dags att placera Lenas 

son i ett familjehem. Lena som redan haft det struligt i ungdomen upplever nu ännu ett 

misslyckande, enligt Lena det värsta misslyckande en kvinna kan begå, nämligen 

misslyckandet att vara en mamma!  

Efter det att Lenas son blivit omhändertagen enligt LVU gick det……. 

     Denna fiktiva berättelse speglar hur det faktiskt kan se ut för många av de kvinnor som vi 

har i våra svenska fängelser, denna första stigmatisering i unga år kan bli så stark att den 

håller i sig ett helt liv. Vad gör då samhället när en kvinna som Lena avtjänat ett 

fängelsestraff? 

     Med denna studie hoppas jag att på ett så rättvist sätt som möjligt belysa kvinnors 

situation i rättssamhället och hur de upplever den. Själv befinner jag mig i skrivande tillfälle 

bakom lås och bom och har gjort så i ett antal år, det jag har märkt är att det finns en hel del 

forskning om oss män och de bakomliggande faktorerna till att vi begår brott och orsakerna 

till att vi återfaller i brott, denna fråga kommer i denna studie som nämnts att belysas ur ett 

kvinnligt perspektiv.    
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2. Problemformulering och syfte 
 

Det forskas mycket kring mäns brottslighet och vad orsaken är att män återfaller i brott. 

Syftet med denna studie är att se brottslighet ur kvinnors perspektiv. Vad är det som får 

kvinnor att återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat 

fängelsestraff? 

     Intresset ligger här i att ta del av deras egna upplevelser, för att sedan knyta an detta till 

redan existerande data för att söka skillnader och liknelser. Detta för att öka förståelsen av 

det undersökta fenomenet. 
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3. Metod 
 

När man talar om metod menas ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ämnar att 

behandla i sitt skrivande. Uppsatsen påverkas och genomsyras av metoden. Exempelvis kan 

man välja att göra förutsägelser, en enkel beskrivning, göra jämförelser, eller att formulera 

hypoteser. När man talar om teknik avses det sätt man samlar in material för att kunna göra 

förutsägelser, sätta upp hypoteser, jämföra. Insamlingen av materialet kan ske på ol ika sätt 

exempelvis enkäter, innehållsanalys, experiment, intervjuer. (Ejvegård R. 2009.)  

3.1 Val av metod 

Metoden är en kombination mellan litteraturstudie och en egen intervjustudie. I en 

litteraturstudie är det viktigt att det finns en klart formulerad frågeställning tydligt beskrivna 

kriterier och metoder för sökning och urval av relevant litteratur.  

När man gör en litteratur studie görs en litteratursökning. Med litteratur är detta i 

forskningssammanhang allt material som är tryckt. (Ejvegård, 2009.) 

     Vidare är metoden kvalitativ, för att beskriva metoden är den kvalitativa 

forskningsintervjun inriktad på teman. Strukturen är inte strängt standardiserad, man 

använder sig av öppna frågor som riktar fokus mot ämnet det forskas om. Sedan är det upp 

till den intervjuade att ta fram nyanser som är viktiga för denne. Jag som intervjuare leder in 

den intervjuade till vissa teman, dock inte uppfattningar om temat. (Kvale, 2009.) 

     Kunskapen som produceras utgörs av själva samspelet, i den specifika situation som 

skapas mellan intervjuare och den som intervjuas. Hade jag varit någon annan skulle det 

kunna skapas en annan interaktion och en annan kunskap. (ibid) 

Det jag har använt mig av är fokuserad intervjuform. ”Fokuserade intervjuer är en term som 

härrör från Merton m.fl. (1956) för att beskriva en intervju som i första hand inrymmer 

öppna frågor till respondenter och som rör en specifik situation eller händelse som är av 

relevans för dem och av intresse för forskaren.” (Bryman, 2002, s 127) 

     Intresset för min uppsats har legat i kvinnornas egen upplevelse, vilket gör att denna 

kvalitativa metoden är den mest lämpade. 

3.2 Urval och genomförande 

Urvalet har varit naturligt med tanke på frågeställningen, tog kontakt med personal på 

Anstalten Hinseberg och ställde helt enkelt frågan om det fanns några intagna kvinnor på 

anstalten som kunde tänkas ställa upp på en strukturerad (fokuserad) skriftlig intervju. På 

grund av intervjupersonernas placering i anstalt har det varit svårt för mig att genomföra 

själva mötet som vanligtvis äger rum vid en intervju, interaktionen har alltså uteblivit vilket i 

sig inte behöver vara till en nackdel. 

     Fokus har alltså inte legat på varken ålder eller brottstyp utan endast hur de har upplevt 

tiden från förra frigivningsdatumet till detta straffet. Frågorna är utformade på ett sätt som 
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ska göra det lättare för kvinnorna att komma i gång med sina berättelser, genom att i början 

berätta lite om sig själva. 

     Intervjupersonerna har fått en beskrivning av mig som forskare och mina intentioner med 

uppsatsen, med tanke på att jag befinner mig i samma situation som de intervjuade minskar 

detta risken för missförstånd i tolkningen av svaren. 

När det kommer till urvalet av litteratur har litteratursökningen skett utifrån syftet med 

uppsatsen som har varit att belysa kvinnors situation efter frigivning. 

     När jag arbetade med min B-uppsats ”Vikten av en fungerande skolgång” stötte jag på en 

del litteratur som jag fått användning av även nu i min C-uppsats. Vidare har jag använt mig 

av nyckelorden stigmatisering, offer, fängelse, kvinnligt, kriminalitet som sökord i min 

litteratursökning. 

3.3 Intervjupersonerna 

För att hålla på anonymiteten kommer jag i denna presentationsdelen att benämna 

intervjupersonerna respondent.1, respondent.2 osv. 

 

Resp.1; Jag är 37 år gammal ifrån Malmö. Sitter på Hinseberg och har fyra barn som är 

19,18,13 och 7 år gamla. Min tillvaro innan fängelsevistelsen var att jag levde ett normalt liv 

med min familj. Mitt straff är på fyra och ett halvt år. 

 

Resp.2; Jag är 26 år och sitter nu av mitt tredje fängelsestraff. På anstalten studerar jag de 

ämnen som jag inte har godkänt på från gymnasietiden. Jag går även svetsutbildningen, så 

50% studier och 50% svets om veckorna. På gymnasiet gick jag frisörprogrammet, men det är 

inte ett yrke jag i framtiden kan tänka mig att jobba med, det är ett för ”trevligt” yrke och jag 

har inte den vänliga personligheten som krävs för det. Trivs bättre med att svetsa, i ett 

tyngre fysiskt arbete som inte har krav på att vara på ett visst sätt som person. 

För nuvarande har jag en strafftid på 6 år och 2 månader. 

 

Resp.3; Ensamstående mamma till två pojkar 17 år och 13 år. Fyller snart 51 år. Vill nog 

beskriva mig själv som en med mycket skinn på näsan, van att stå på egna ben, samt med 

mer kuk än dom flesta män. Väldigt principfast och tjung som få.. (på gott och ont) 

Mitt mantra när livet inte synkar med mina val, är –”allt blir som det ska” (vilket inte behöver 

överensstämma med vad jag vill.) Bra på att vända svårigheter till möjligheter. Är även 

priviligierad med att ha diagnosen ADHD, så bara jag har viljan och intresset så är 

INGENTING omöjligt. 

(På frågan; Har du långt straff?) Nej, 2 år (Tack Gud) 

 

Resp.4; Hej mitt namn är …… jag är 44 år gammal. Just idag sitter i fängelse (Hinseberg) . Jag 

fick 3 år denna volta. Jag har suttit i fängelse 22 år sammanlagt av mitt liv. Jag har åkt in och 

ut sedan år 1992. Under alla år jag har varit inne har jag ändå hunnit bli mormor och farmor 

till fyra barnbarn. 
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Resp.5; 45 år. Sitter i fängelse läser matte i skolan, e på cellen, tycker folk e jobbiga. 

(På frågan; Har du långt straff) 8 år tingsrätten, sänkt i Hovrätten till 6 år. Sitta 4, del på 2 år. 

Har 10 mån kvar. 

 

Resp.6; Kvinna på 36 år, lever för mina djur. Gillar att träna och bryr mig om min hälsa. 

(På frågan; Har du långt straff?) Nej inte denna gång. 

 

Resp.7; Mitt namn är …… och jag är 36 år i mars. Bor gör jag i husvagn utanför Växjö. I 

dagens läge sitter jag på Hinseberg på min 11:e volta. Gör för första gången en behandling 

helhjärtat.  

Denna gången fick ja 3 mån för en bilstöld ja ej gjort men fick även hela delen på 6 mån för 

bilstöld och narkotikaöverlåtelse (fick 1,5 år då) 

 

3.4 Etiska principer 

Inom svensk forskning finns det etiska principer som jag anser att det är av vikt att följa: 

  Informationskravet, vilket innebär att man informerar de berörda personerna om 

syftet med undersökningen. 

 Samtyckeskravet, detta innebär frivillighet. 

 Nyttjandekravet, detta innebär att uppgifterna som samlas in endast används till 

forskningsändamålet. 

 Konfidentialitetskravet, innebär att personuppgifterna behandlas med 

konfidentialitet, obehöriga får inte komma åt personuppgifterna. (Bryman, 2002.) 

3.5 Beskrivning av bearbetning och analysmetod 

Med tanke på att mina intervjuer redan kommit till mig i skrift har jag kunnat gå direkt på 

kodningen. Med influens av Glaser och Strauss (1967) som introducerade grundade teorin. 

Här förklarar man öppen kodning med ”den process där man bryter ner, undersöker, jämför, 

begreppslig gör och kategoriserar data.” (Kvale, 2009, s 218.) 

     Utifrån respondenternas intervjusvar sker alltså en jämförelse mellan svaren. Koder är 

direkta och korta och avgränsar den handling eller upplevelse som beskrivs av respondenten. 

Målet med detta är att förbättra kategorier som fångar de studerade upplevelserna och 

handlingarna i sin helhet. (Kvale, 2009.) 

     ”Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att 

underlätta senare identifiering av ett uttalande, medan kategorisering är en mer systematis k 

begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för kvantifiering. De båda 

termerna används dock omväxlande med varandra. Kodning är i olika former en central 

aspekt av grundad teori, innehållsanalys, och datorstödd analys av intervjutexter.” (Kvale, 

2009, s 217- 218.) 

     Utifrån nämnd litteratur har jag gjort kodning och i detta fall innebär detta att jag funnit 

liknande upplevelser hos kvinnorna efter frigivning men även under placering i institution, 

vilket senare har påverkat deras situation i friheten. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet rör frågor kring resutatens trovärdighet. Skulle resultatet kunna återskapas? 

Skulle en annan forskare komma fram till samma resultat? Skulle respondenterna ge ett 

annat svar till en annan intervjuare? (Kvale, 2009.) 

     Respondenterna i min undersökning har tagit del av samma intervjufrågor och 

tillvägagångssättet har varit det samma för samtliga. Vidare är det i utformningen av 

intervjuguiden utrymme för öppna svar vilket ökar chansen för samma svar om det varit en 

annan intervjuare vid ett annat tillfälle. 

 

     Validitet, i ett brett perspektiv sammanfogas validitet i den utsträckning huruvida en 

metod verkligen undersöker det den är avsedd att undersöka. (Kvale, 2009.) 

”Inom denna vidare föreställning om validitet kan kvalitativ forskning i princip leda till valid 

vetenskaplig kunskap.” (Kvale, 2009, s 264.) 

I mina frågeställningar vävs frågorna in i varandra på ett sätt som kan liknas vid det 

”normala” intervjuförfarandet vilket i sin tur kan liknas vid att ställa följdfrågor, jag anser 

genom detta att jag fått svar på det frågorna varit avsedda att svara på. 

”Vi ska också vara medvetna om reliabilitet och validitet i analytisk bemärkelse går att skilja 

åt, är de också relaterade genom att validitet förutsätter reliabilitet. Det innebär att om en 

mätning inte är reliabel kan den inte heller vara valid.” (Bryman, 2002, s 167) 
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4. Litteraturöversikt/Teori 

4.1 Valda teorier 

När man använder sig av litteraturöversikt som metod, kommer teorin ”på köpet” genom 

den valda litteraturen. Trots detta skulle jag vilja påstå att det är social konstruktionism som 

genomsyrar uppsatsen, vilken består av en mängd olika vetenskapliga angreppssätt bland 

annat filosofi, sociologi och lingvistik.  

     Enligt detta perspektiv skapas innebörder av könsroller, genus m.m. av individerna som 

använder sig av begreppen i den tid de används, detta innebär att begreppen kan förändras 

över tid. Vidare kan man förklara det socialkonstruktionistiska synsättet av personligheten 

att det att det är ett begrepp i vårt vardagliga liv för att förstå meningen med vårt eget och 

andras agerande.                    

Personligheten kan ses som en teori för att förklara mänskligt beteende och för att försöka 

antecipera/förutse vår del i den sociala interaktionen med andra. Man kan säga att i vårt 

dagliga liv agerar vi som om det fanns något som personlighet, och som oftast fungerar detta 

bra för oss.  

     Men det är ett stort glapp från detta till att säga att personligheten verkligen existerar i 

den meningen att det finns karaktärsdrag som innefattar vår mentala struktur eller att 

personligheten är genetiskt betingad. Den sociala konstruktionistiska positionen, med til lägg 

att ifrågasätta konceptet personlighet, är att vilka personliga egenskaper vi än har är en 

funktion av kultur, historiska, och vilka relationer vi befinner oss i. Social konstruktionism 

erbjuder förklaringar av personen i den sociala miljön hon befinner sig. Aggression till 

exempel, precis som allt beteende, är en kulturell konstruktion och är föremål för 

kontinuerliga tolkningar; det vi kallar för aggression beror på vem som agerar, av vilken 

anledning, i vilken kontext, i relation till rådande sociala normer. Vänlighet, blyghet, eller 

omvårdande beteende existerar inte inuti människor, utan i relationen mellan dem. (Burr, 

1995.)  

4.2 Kvinnor och kriminalitet 

För att få en närmare insyn i kvinnor och brottslighet har jag valt att presentera en översikt 

av Kordon S. & Wetterqvist A. (2005)  

     Män och brottslighet är något vi har lätt att relatera till. När det kommer till kvinnor och 

brottslighet blir det svårare för oss att relatera till detta. Men kvinnor begår brott och ofta är 

det ganska grova sådana, på senare tid har media uppmärksammat en del grova våldsbrott 

begångna av kvinnor. Kvinnor begår precis som män hela registret av brottslighet, 

narkotikabrott, sexualbrott, ekobrott, rån etc. Man har sett att den kvinnliga brottsligheten 

har ökat, under de senaste tio åren har den kvinnliga brottsligheten ökat från 18 till  20% 

räknat utifrån det totala antalet gärningsmän. 

     För män kan brottsligheten fungera som ett sätt att stärka sin manlighet. Efters om brott 

inte går ihop med kvinnligt beteende är det omöjligt för henne att stärka sin kvinnlighet på 

detta sättet. Män och brottslighet har det forskats en hel del kring en av orsakerna är dels 

att det är fler män som begår brott men även ”eftersom mäns testosteronnivå är enklare att 
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följa än kvinnors östrogennivå, som går upp och ner varje månad, är det också enklare att se 

samband mellan männens hormoner och deras brottslighet.” (Kordon, Wetterqvist, 2005, s 

15.) 

     Det råder skilda meningar om varför kvinnlig brottslighet ökat, en del menar att fler 

kvinnor polisanmäls och senare blir fällda i domstol. Jerzy Sarnecki har en teori om detta 

fenomen och den går ut på att vi har fått ett mer jämställt samhälle. Trots att vi har fått ett 

mer jämställt samhälle är det fortfarande mycket svårare för kvinnor som bryter mot 

normerna genom brottslighet och narkotikabruk att komma tillbaka till samhället än vad det 

är för män. Hon blir fördömd både som kvinna och mor, oavsett hon har barn eller ej. En 

finsk psykolog, Ghitta Weiszmann-Henelius, som har studerat kvinnliga brottslingar i Finland 

menar att de ytterligheter som man kan finna hos kvinnliga förövare även finns hos män, 

skillnaden ligger i hur kvinnorna beskrivs när det gått från noll till hundra. (Kordon, 

Wetterqvist, 2005.)  

     En kvinna som blivit dömd berättar; ”Jag är skyldig som fan och försöker inte bortförklara 

det hela. Men när man som kvinna blir dömd blandas en massa andra saker in. Plötsligt blir 

man en dålig mamma, galen och missbrukare. Sedd i andras ögon är man inte värd 

någonting. Men jag är ingen dålig mamma och inte sjuk, däremot har jag druckit för mycket.” 

(Kordon, Wetterqvist, 2005, s 36.) 

     Det man kan se här är att hennes beskrivning är tudelad å ena sidan beskriver hon sig som 

ansvarig å andra sidan som ett offer (som hon förväntas göra). 

En annan kvinna som dömts för ekobrott berättar; ”När män åker dit för ekobrott blir de 

dunkade i ryggen och är lite tuffa och fräcka i folks ögon. Alla är lite imponerade. Jag vill inte 

att folk ska dunka mig i ryggen och säga att jag gjort rätt för det vet jag att jag inte har, men 

jag vill heller inte att folk ska smälla mig över ansiktet bara för att jag är kvinna.” (Kordon, 

Wetterqvist, 2005, s 101.) 

Denna kvinnan lever idag, trots en gedigen utbildning, ett tillbakadraget liv som 

sjukpensionär. 

     Kvinnors brottslighet och narkotikabruk ses som en större avvikelse än vad mäns. 

Männens narkotikabruk har en tendens att ursäktas som ett temporärt brott och 

kriminaliteten som nämnts ett sätt att stärka sin manlighet. Detta stämmer överens med den 

manliga könsrollen, där männen står för risktagande och utmanande av de överenskomna 

koderna som finns i samhället. När man talar om återfallsfrekvensen mellan män och 

kvinnor finner man inte så stora skillnader, enligt kriminalvården är det högst 

återfallsfrekvens bland de kvinnor som blivit dömda för narkotikabrott och tillgreppsbrott.             

Av denna kategori är återfallsfrekvensen hela 80% och detta inom tre år. Lägst 

återfallsfrekvens fanns bland de medelålders kvinnor som inte varit dömda tidigare och som 

nu dömts för rattfylleri, här ligger återfallsfrekvensen på mellan 2 och 6%.  

     När det kommer till kriminalvård för kvinnor tycks meningarna gå isär. En del menar att 

kriminalvården inte ska upprätthålla den traditionella synen på kvinnan, medan en del 

menar att den ska anpassas efter kvinnor. ”Problemet inom kriminalvården speglar också 

svårigheterna med att hantera kvinnlig brottslighet över huvudtaget. Det är möjligt att det 
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krävs helt andra åtgärder för att utforma ett effektivt straffsystem för kvinnor och för deras 

återanpassning.” (Kordon, Wetterqvist, 2005, s 188.) 

Som nämnts tidigare kan en mans position stärkas av kriminalitet, för en kvinna förknippas 

det i större utsträckning med skam. Det krävs mer för en kvinna att ta steget och begå en 

kriminell handling, det krävs också mer för en kvinna att ta sig tillbaka. 

4.3 Kvinnor och missbruk 

Översikten av denna boken kan i mångt och mycket liknas med den föregående, men här 

ligger fokus mest i att belysa missbruket och upplevelsen av bemötandet från omgivningen. 

Lander I. (2003)  

     Avvikaren kan definieras genom att omformulera hennes handling till en egenskap. 

Lander beskriver hur kvinnorna förhåller sig till samhällets syn på vad som är kvinnligt. 

Vänner, försörjning och relationen till män i drogvärlden. Relationen till samhället och hur 

den relationen formades av hur samhällsinstitutionerna behandlade dem som avvikande och 

vilka fataliteter detta fick för dem i tillvaron och synen på sig själva som kvinnor. I denna 

studie har Lander bedrivit fältarbete i de missbrukande kvinnornas  miljö det vill säga i den 

kontext de levde när de levde utanför anstalt eller behandling.  

     Syftet med Landers studie har varit att beskriva levnadsförhållanden och 

handlingsutrymmen för kvinnorna. Den sociala exkluderingen beskrivs utifrån en 

”socialkonstruktivistisk ansats där föreställningar av den missbrukande kvinnan är avhängiga 

genus-och avvikelsekonstruktioner.” (Lander, 2003, s 4)De åtta kvinnorna var medvetna om 

sin avvikelse och identifierade sig själva som avvikare. Kvinnornas berättelser låg i linje med 

föreställningarna som finns om ”kåkfarare”, ”pundare”, ”horor”, m.m.  

     Under flera år hade kvinnorna fått sin historia tolkad av olika instanser i samhället som 

fängelse, behandlingshem etc. till och med anhöriga som inte brukar narkotika eller befinner 

sig bland de ”avvikande”.I egenskap av narkomaner var kvinnornas upplevelse att de var 

utestängda, rättslösa och misstänkliggjorda, i denna fråga var inte kön det avgörande, men 

på grund av att de var kvinnor behandlades de och kontrollerades de annorlunda. De 

uppfattade till exempel att polis och socialtjänst var snabba med att LVM-anmäla dem, i 

jämförelse med männen. 

Man ansåg att kvinnorna for illa i större utsträckning. Offerstämpeln var vidare något deras 

advokater använde sig flitigt av vid rättegångar. 

     Kvinnorna upplevde bevakningen av dem som ett sätt att straffa vid felsteg, inte hjälpa 

eller vara ett stöd. LVM-hot från socialtjänsten om de inte gjorde som de blev tillsagda, när 

de satt på anstalt använde sig kriminalvården av liknande påtryckningsmetoder. Här 

handlade det om förflyttning, förlängt straff, indragna permissioner. 

”Straffskärpningen för eget bruk innebär alltså i praktiken en ökad befogenhet för insyn och 

interventioner i narkotikaanvändarens liv. Detta får till följd att de ständigt måste bevisa sin 

oskuld istället för att rättsväsendet skall bevisa deras skuld.” (Lander, 2003, s 269.) 

Enligt Landers analys naglades kvinnorna fast vid den avvikande positionen genom 

myndigheternas ständigt bedömmande blick. I kontakten med myndigheter var det ständigt 

fokus på hennes missbruk och missbruket förklarades av bristen på kvinnlighet. 
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Samtliga åtta kvinnor hade svårt att förstå vad behandlingen inom narkomanvård och 

kriminalvård syftade till. Innehållet är utformat efter uppfattningen om den missbrukande 

kvinnan som ”icke kvinnlig”. Behandlingen hade inslag av 1950-talets husmorsideal, sticka, 

sy, laga mat och ta hand om sin hälsa. Syftet är inte att kvinnorna ska ges större utsikter att 

komma in på arbetsmarknaden, det verkar istället vara en fråga om en feminiseringsprocess. 

4.4 Stigmatisering 

För att öka förståelsen av de intagna kvinnornas upplevelser har jag tagit til l min hjälp Erving 

Goffman (2011) Stigma-Den avvikandes roll och identitet. Då Goffman inte utgår från ett 

genusperspektiv är hans stigma teoris utgångspunkt ett hen-perspektiv, vilket känns av vikt 

att påpeka då uppsatsens utformning gör gällande att det är ur ett kvinnligt perspektiv.  

Enligt Goffman kan man dela in stigmatisering i tre grupper eller typer, den första avser 

kroppen vilket innebär en fysisk nedsättning. Den andra avser gruppstigma, vilket innebär 

klass, religion m.m. Den tredje avser karaktärsstigma vilken avser de som avviker från 

normen exempelvis kriminella, missbrukare, arbetslösa m.m. (Goffman, 2011.) 

     Vidare menar Goffman att en person som avviker från samhällets normer söker sig till 

likasinnade där det avvikande beteendet är accepterat. Det beteende som stigmatiseras av 

omgivningen. (ibid) 

Missbrukare, kriminella, arbetslösa är ett bra exempel på detta. Individen känner av 

fördomar som är riktade mot denne vilket gör det svårt för individen att veta när det är ”ok” 

att vara öppen med sitt förflutna, tänker då närmast på arbetssökande och vänskapliga 

relationer, eller andra sociala sammanhang också för den delen.  

     Skulle individen välja att dölja avvikelsen leder detta till en ständig oro för att det 

förflutna ska komma fram. Öppenhet skulle i sin tur kunna leda till att omgivningen tar 

avstånd och inte vågar umgås med den avvikande. (ibid) 

Även vissa tecken kan förmedla viss social information, även om dessa förekommer av helt 

andra orsaker. Exempel på sådana stigmasymboler kan vara ärr på handleden vilket 

signalerar att individen har försökt att begå självmord, stickmärken som narkomanen har i 

armvecket. 

     ”Det kan hända att tecken som betyder en sak inom en grupp människor betyder något 

helt annat inom en annan grupp; det är i båda fallen en och samma kategori som åsyftas, 

men karakteristiken är olika. Så tillexempel kan de speciella lappar på axeln som 

fängelsemyndigheterna tvingar rymningslystna fångar att bära komma att betyda en viss sak 

för vakterna, i allmänhet något negativt, medan vederbörandes fängelsekamrater uppfattar 

dem som ett hederstecken för bäraren.” (Goffman, 2011, s 55.) 

     Stigmatiseringen blir på detta vis en ”självuppfyllande profetia”, individen har kämpat för 

sin grupptillhörighet. Andra exempel på detta kan vara kriminella som ”stämplar” sig själva 

med tatueringar av sorten ACAB (All Cops Are Bastards), FTW (Fuck The World), FTL (Fuck 

The Law) etc. När det sedan blir aktuellt med ”resan” (om det ens blir aktuellt) till det 

normala samhället blir det som var en tillgång i den avvikande gruppen en last 

(stigmatisering) i den nya. 
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     ”Den sociala och den personliga identiteten ingår först och främst som delar i andra 

personers förbindelser med och definiering av den individ vars identitet är ifrågasatt.” 

(Goffman, 2011, s 117.)  

Den stigmatiserade personen förvärvar ett visst ”jag” som denne använder på sig själv, men 

felar att leva upp till, är det oundvikligen en viss ambivalens som uppstår i relationen till det 

egna jaget. Dessa yttringar i denna ambivalens är speciellt vanliga i den ovannämnda 

”resan”. 

      En ”försvarsmekanism” som då kan uppstå  är att de då i sina interaktioner med de 

individer som är värre utpekade som avvikande än de själva anammar liknande attityd mot 

dessa som de normala har mot dem. (Goffman, 2011.)  

4.5 Fängelset/Institutionen 

För att beskriva verkningarna av fängelset har jag sammanfattat de viktigaste delarna, ur min 

synvinkel, från Erving Goffman (2014) Totala institutioner. 

En institution kan man beskriva som en plats att leva på, arbete, fritid, med ett stort antal 

människor i liknande situation. Avskurna från samhället utanför lever de ett formellt 

administrerat liv. (Goffman, 2014.) 

Fängelset är ett bra exempel på en sådan institution. 

     Med boken avser Goffman att undersöka de totala institutionernas kännetecken, den 

inneslutande totala karaktären som finns inom institutionen, utformningen av institutionen, 

sättet individerna vägras socialt umgänge med världen utanför. Höga murar, stängsel, 

taggtråd. Goffman har delat upp institutionerna i fem grupper, jag kommer att lägga fokus 

på Goffmans tredje grupp. Dessa institutioner har skapats som ett skydd för samhället, dessa 

institutioners omedelbara uppgift är inte att tänka på de omhändertagnas välfärd. (ibid)  

     När det kommer till fängelset är informationsflödet från personal till intagna begränsat, 

som intagen får man vanligtvis inte veta något om de beslut som fattas om dennes öde, i alla 

fall inte förrän det är absolut nödvändigt, informationsundanhållandet ger personalen en 

särskild grund för distans och kontroll över de intagna. Detta är baksidan av byråkratin, när 

större grupper av individer administreras på detta sättet uppstår det en klyfta mellan 

personal och intagna. (ibid) 

     När man blir intagen i fängelse sker en rollbrytning, oftast är vistelsen en längre tid vilket 

ökar risken för en identitetsförlust. 

”På många institutioner förvägras man rättigheten att ta emot besökare eller att få 

permission från anstalten under den första tiden, detta för att åstadkomma en djupgående 

brytning med tidigare roller och ett erkännande av rollförlusten.” (Goffman, 2014, s 21.) 

     Goffman talar i detta sammanhang om identitetsutrustning, denna utrustning tas ifrån 

den intagne vid inskrivning. Här talar vi om exempelvis kläder, hygienartiklar, och olika 

skönhetsprodukter. Detta ersätts av institutionen med illasittande och identiskt lika, gammal 

utrustning. 

En blottställdhet uppstår, i sitt vanliga liv ute i samhället kan individen värna om sin 

självkänsla, sin kropp, sina tankar, sina tillhörigheter. 
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     På den totala institutionen blir det mest intima områdena beträdda och befläckade. 

Gränsen man som individ har mellan sig själv och omvärlden överskrids, jagkänslans 

viktigaste uttryck blir kränkt. Saker som den intagne tidigare hållit för sig själv utsätts för 

inblandning. Allt antecknas i journaler vilket är tillgängligt för personal. (Goffman, 2014.) 

     Den totala institutionen kränker alltså den intagnes integritet, självbestämmande, 

handlingsfrihet etc. Detta i sin tur leder till den hemska känslan att bli nedflyttad i 

åldersgraderingen, fråntagen rollen att vara vuxen. Förödmjukelserna motiveras ofta inom 

den totala institutionen med ”säkerhet”. (ibid) 

Som försvar har intagna vid ”totala institutioner” anammat ett sekundärt 

anpassningsbeteende, vilket gruppen intagna utvecklat för att få en informell social kontroll. 

     ”Internernas sociala system kan i många avseenden betraktas som ett sätt att leva, som 

gör det möjligt för dem att undvika de förödande psykiska effekter som består i att den 

sociala förkastelsen internaliseras och vänds till självförkastelse. Detta tillåter sålunda den 

intagne att, istället för att ta avstånd från sig själv, ta avstånd från dem som tar avstånd från 

honom.” (Goffman, 2014, s 48.) 

     Som intagen är det vanligt att man planerar sin ”muck” och man räknar dagar till den 

”stora dagen”. Det är många tankar hos den intagne, glädjen kan snabbt bytas ut till oro och 

rädsla. Kommer jag att klara av livet där ute? Institutionen gör ofta anspråk på att ha 

rehabiliterat de intagna, gjort dem fogliga och redo att upprätthålla normerna på egen hand. 

Det är sällan detta förverkligas, förändringen är oftast inte som personalen avsett den att bli.  

     När ställningen för den frigivne blir ogynnsam som den oftast blir för dem som varit 

intagna kan man använda termen stigmatisering. Denna låga proaktiva status som det 

innebär för de flesta före detta intagna leder till ett kallt mottagande vid frigivningen, vilket 

visar sig extra tydligt vid kontakten med arbetsgivare och bostadsförmedlingar. Den 

upplevda stigmatiseringen blir verklighet. 

     ”Studium av det dolda livet vid restriktiva, totala institutioner har ett speciellt intresse. 

När existensen karvas ur ända in till skelettet kan vi lära oss hur folk ger s itt liv muskulatur.” 

(Goffman, 2014, s 201.) 

 

  



 

 14 

 

5.Resultat 
 

Utifrån litteraturen kan man konstatera att kvinnor som begår brott har det svårare än män 

att komma tillbaka till samhället. 

Hon blir fördömd både som kvinna och mor. (Kordon, Wetterqvist, 2005.) 

Relationen till samhället har formats av hur samhällsinstitutionerna behandlat kvinnorna 

som avvikande. (Lander, 2003.) 

     Kvinnorna som beskrivs i litteraturen försöker inte att bortförklara sina handlingar/brott, 

tvärtom har de stått för det som ligger dem till last. Offerrollen som ofta beskrivs av media 

tycks inte stämma överens med verkligheten. Däremot är det något som advokaterna 

använder sig av vid förhandlingar. 

”Jag är skyldig som fan”, ”Jag vill inte att folk ska dunka mig i ryggen för det jag gjort”  (ibid) 

     Är vanliga kommentarer från de dömda kvinnorna, vilket tyder på att när de ”åkt fast” är 

beredda att ta sitt ansvar. 

I egenskap av missbrukare var kvinnornas upplevelse att de var utestängda, rättslösa och 

misstänkliggjorda. På grund av att de var kvinnor behandlades de annorlunda och 

kontrollerades annorlunda. Bevakningen av dem upplevdes inte som ett sätt att hjälpa, 

snarare ett sätt att söka anledning till att bestraffa. Hotet om LVM från socialtjänsten, när de 

var frihetsberövade inom kriminalvården var det hot om förlängt straff, förflyttning etc. som 

funkade som ”disciplineringsmetoder” (ibid) 

     Vi har gått mot ett mer jämställt samhälle, trots detta är det som nämnts svårare för 

dömda kvinnor att komma tillbaka till samhället. Ett tydligt exempel var en kvinna som 

dömdes för ekobrott, trots en gedigen utbildning lever hon ett tillbakadraget liv som 

sjukpensionär. (Kordon, Wetterqvist, 2005.) 

 

Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? 

     En man kan stärka sin manlighet genom kriminalitet, en kvinna kan aldrig stärka sin 

kvinnlighet genom att begå brott. Det bryter för mycket mot det traditionella mönstret 

manligt och kvinnligt. Således krävs det mer av en kvinna att ta steget fullt ut och bryta 

normen genom att begå brott, omvänt krävs det också mer av en kvinna att ta sig tillbaka till 

samhället. (Kordon, Wetterqvist, 2005.) 

Förklaringen kan ligga i att känslan av att vara avvikande är för stark. 

     En person som avviker från samhällets normer söker sig till likasinnade där det avvikande 

beteendet är accepterat. (Goffman, 2011.) 

Detta resonemang känner jag mig ha kunnat utläsa av mina intervjupersoners svar: Att jag 

hamna i fängelse igen, beror mycket på mitt mående och min dåvarande omgivning. Och att 

jag var mycket begränsad av det förhållande jag hade då.  

Kvinnan har alltså inte kunnat bryta med en negativ omgivning samt stannat i ett destruktivt 

förhållande trots ett dåligt mående. 
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     En annan kvinna tycks ha accepterat att det är som det är: Som de flesta vet så är du en 

gång haffad är det lätt att man blir straffad. Samma kvinna menar också att det blir som en 

ond spiral man hamnar i, det ena leder till det andra. 

En respondent liknar straffet vid husarrest fick husis vilket också tyder på en acceptans i den 

avvikande rollen.  

En beskrev att brottet var för att försörja sig.  

En respondent upplevdes verkligen trött på det hela: Jag blev förbannad IGEN! 

Våldsbrott/mot man/fylla och jag tröttna bara på allt. 

     I samtliga respondenters svar gick det att utläsa liknande känslor antingen hade de 

förlikat sig med situationen eller så upplevde de att de saknade möjlighet att ta sig ur 

situationen. 

Efter avtjänat straff verkar det i de flesta respondenters fall ha infunnit sig en viss 

uppgivenhet att ta itu med situationen, vilket stärks av att många av kvinnorna beskriver hur 

de avtjänat flera straff. En av kvinnorna beskrev att hon suttit 22 år av sitt liv i fängelse.  

     Detta är inte bara ett misslyckande av individen själv, utan även ett misslyckande från det 

omgivande samhället. 

Brännmärkningen som fanns förr i tiden genom att märka någon som brutit mot regler och 

förordningar tycks idag ha ersatts av en psykisk märkning i form av stigmatisering. Något 

grovt uttryckt men i många fall är det enkla, primitiva beskrivningar som går fram. 

   Stigmatiseringen tycks alltså vara en stor bidragande orsak till att kvinnorna återfaller i 

brott. 

Vilket leder oss in på nästa frågeställning som i viss mån redan besvarats i denna 

frågeställningen, men som ändå är så pass viktig att den ska behandlas för sig. 

      

     Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? 

För att besvara denna fråga krävs en beskrivning av institutionen/fängelset som kvinnorna 

befunnit sig i. Eller rättare sagt verkningarna av att befunnit/befinna sig i en institution. 

Som nämnts går meningarna isär när det kommer till kriminalvård för kvinnor. Vissa menar 

att kriminalvården inte ska upprätthålla den traditionella synen på kvinnan, medan en del 

menar att den ska anpassas efter kvinnor. 

     Institutionen eller fängelset kännetecknas av höga murar och stängsel och taggtråd. 

Fängelset är tänkt som ett, i första hand, samhällsskydd. Vilket innebär att fängelsets 

omedelbara uppgift inte är att tänka på de omhändertagnas välfärd. 

När man blir intagen i fängelse sker det en rollbrytning, efter en längre anstaltsvistelse ökar 

risken för en identitetsförlust. 

     Man blir ”synad i sömmarna” på sätt som är onaturligt för en individ, fängelset kränker 

den intagnes integritet, självbestämmande osv. vilket i sin tur leder till en känsla av att bli 

fråntagen rollen att vara vuxen. (Goffman, 2014.) 

Under dessa förutsättningar är det alltså meningen att dels som intagen vara mottaglig för 

behandling och dels för fängelset/kriminalvården att bedriva behandling. 
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     I kontakten med myndigheter var det ständigt fokus på hennes missbruk och missbruket 

förklarades av bristen på kvinnlighet. Samtliga åtta kvinnor hade svårt att förstå vad 

behandlingen inom narkomanvård och kriminalvård syftade till. Innehållet är utformat efter 

uppfattningen om den missbrukande kvinnan som ”icke kvinnlig”. Behandlingen hade inslag 

av 1950-talets husmorsideal, sticka sy, laga mat och ta hand om sin hälsa. 

      Syftet är inte att kvinnorna ska ges större utsikter att komma in på arbetsmarknaden, det 

verkar istället vara en fråga om en feminiseringsprocess. (Lander, 2003.) 

Här vill jag nog påstå att det skett en hel del framsteg, i alla fall inom kriminalvården, då 

flertalet av mina respondenter beskriver hur de studerar och går svetsutbildning. Detta i 

syfte att ge de intagna möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.  

     Vidare vill jag också påstå att man inom kriminalvården numera inte går efter de 

traditionella mönstren av vad som är typiskt manligt och kvinnligt och detta med tanke på 

att det erbjuds svetsutbildning på en kvinnoanstalt, ett yrke som traditionellt sett förknippas 

med ett mansyrke. Omvänt finns det städutbildningar på anstalter för män, städning som 

traditionellt sett är förknippat med kvinnoyrke. 

     De flesta av de sju kvinnor som ställde upp på min intervju verkar i dagsläget hoppfulla 

med sina intentioner att bryta med det kriminella och missbruket, men för att beskriva om 

de upplevde det svårt att komma ut i samhället igen efter avtjänat straff rådde det ”spridda 

skurar”. 

En av respondenterna uttrycker sig så här: Samhället? Hmm… har inte levt i samhället på 

många år. Men jag vet att det inte är lätt att ta del i samhället. Har varit drogfri i 8 år när jag 

hade mina barn. O det var inte lätt att ta sig in i samhället. 

     Trots drogfrihet och övervakning har alltså denna kvinnan upplevt det som svårt att ta sig 

in i samhället. 

En annan respondent beskriver att det blev ett år i sus och dus, samt att övervakaren endast 

bidrog med att efterlysa henne efter att hon glömt att höra av sig. 

En av kvinnorna som suttit av flertalet straff svarade kort och gott Ja, varje gång, vidare har 

hon med bestämdhet inte haft kontakt med myndigheter, bortsett från övervakare. 

     En annan av respondenterna tycks inte ha haft några svårigheter alls med att ”ta för sig” . 

Lite skruvat var det ju.. Fixade en praktikplats på ett företag som jobbade inom 

kost/motion/hälsa. Övergick ganska snabbt till svartjobb och tjänstebil och alldeles för 

mycket jobb. Är duktig på sälj och det utnyttjades. 

     Vidare har hon efter tidigare ”muck” engagerat sig flitigt i föreningslivet: -99 blev jag 

drogfri och i samband med flytt till … startade jag upp en Krisförening tillsammans med lite 

fler folk. Blev ordförande och sedan RIKSKRIS ledamot. Drogfri i 8 år. 

För sju år sedan muckade jag senast härifrån och blev kvar i …. i 6 månader. Var med och 

startade upp X-cons här i …. (Hjälpte enbart till att ”dra igång” föreningen, och fixade 

sponsring osv.) 

En av kvinnorna beskrev sin situation efter muck så här: Jag kan inte säga att jag faktiskt 

försökt att komma ut och ”delta” i samhället efter mina tidigare straff det var mer att mucka 

och fortsätta som tidigare, tråkigt nog. Så kan inte riktigt svara på den frågan… Men det 
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berodde väl mycket på att jag inte hade något vettigt att göra på dagarna. Det är nog det 

viktigaste för en ny-muckad person, att man hålls sysselsatt. Under tiden i fängelset lever 

man med rutiner och har alltid något att göra om dagarna, man vaknar sen är det 

förflyttningar till den plats man ska osv. det är viktigt att man bevarar dom rutinerna när 

man blir släppt.(Det skulle vara bra med någon organisation som hjälper intagna med 

sysselsättning direkt efter VF, frivilligt givetvis. T.ex. som lättare industri jobb som finns på 

anstalterna fast på utsidan, samt någon som arbetar liknande en arbetsförmedlare, fast bara 

för oss som suttit under tiden för att få oss vidare därifrån sedan) 

Den här kvinnan har alltså gjort ett, enligt henne, aktivt val att inte delta i samhället, efter 

frigivning hade hon kontakt med frivården. 

Nästa respondent verkar ha fått den hjälp som funnits att tillgå: När jag kom ut från anstalt 

senast. Så fick jag hjälp ifrån frivården och arbetsförmedlingen att komma ut i samhället. Jag 

blev erbjuden att gå på krami eller att studera på komvux.  

Efter straffet hade kvinnan kontakt med Kris och övervakare. 

En annan av kvinnorna upplevde inga problem efter ”muck”. 

 

Det jag tycker mig kunna utläsa från mina respondenter är att i de fall man försökt att ta tag i 

situationen har pressen till sist upplevts som för stor, varför man gått tillbaka til l tidigare 

umgänge/beteende. Andra har inte ens bemödat sig med besväret att ens försöka ta tag i 

situationen utan accepterat att det är som det är. Trots att kriminalvårdens intentioner är 

goda tycks det saknas möjligheter att stärka individernas självkänsla så pass mycket att de 

kan ta steget från rollen som avvikande till rollen som en fungerande samhällsmedborgare.  

     Det sekundära anpassningsbeteendet som Goffman beskriver tycks ligga djupt rotat. När 

man hamnat i fängelse är stigmatiseringen ett faktum för många av de intagna. Istället för 

att vända den sociala förkastelsen till självförkastelse väljer man att istället för att ta avstånd 

från sig själv ta avstånd från de som tar avstånd. Man förlikar sig med utpekandet.  

Genom sitt avvikande och reaktionerna från samhället inträder ett moraliskt dilemma vilket 

påverkar individens socialisation. 

     När individen använder det avvikande beteendet som ett försvar mot eller anpassar sig till 

de problem som stigmatiseringen innebär är detta en sekundär avvikelse. Barriärerna som 

byggts upp av anstalten mellan den intagne och världen utanför är en så pass stor 

inskränkning av personligheten att den upplevda stigmatiseringen blir så pass stark att den i 

de flesta fall inte bryts. 
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6. Analys 
 

Som nämnts tidigare genomsyras uppsatsen av social konstruktionism som menar att 

individer och realiteten är två sidor av samma mynt, de karaktäristiska processer och 

händelseförlopp är därför ett resultat av sociala interaktioner mellan individer, det vi kan 

veta om realiteten är hur individerna frambringar och förstår den och sitt handlande i den. I 

de här processerna ses också språket som tolkat, dryftat och omformulerat. 

6.1 Kvinnor och kriminalitet 

     Tidigare studier har visat att när en kvinna bryter mot normen genom brott och missbruk 

blir hon utestängd från samhället på sätt som en man inte blir. 

Inom psykologin har det forskats en del kring flickor och pojkars aggressivitet när de är små 

och varför flickorna är mindre benägna att fortsätta det aggressiva beteendet än pojkarna .                

Det man kom fram till är att flickornas aggressivitet inte blir belönat på samma sätt som det 

gör hos pojkarna.  

     Detta kan vara en av orsakerna till att flickor är mer benägna att frysa ut, intigrera, 

manipulera, en mer framgångsrik aggression som belönas på samma sätt som pojkarnas 

våldsamma beteende. (Kordon, Wetterqvist, 2005.) 

Statistiskt sett har våldsbrott utförda av kvinnor fördubblats sedan 1970-talet. Från 5,5% 

1975 till 11,2% 2004. 

     Bland medelålders kvinnor är ökningen störst, våldsbrotten som benämns är hela 

registret; mord, dråp, misshandel, våldtäkt, rån, våld mot tjänsteman och olaga hot. (ibid) 

Bland mina respondenter var det tre som det ej framgick vad de satt i fängelse för, bland de 

återstående fyra var det två som satt för grova våldsbrott. Våldet de hade utövat hade 

utövats mot män. Vilket de påpekade. 

     I en studie gjord av Ingela Kolfjord vände sig kvinnorna bestämt mot offerstämpeln som 

brukar målas upp av media. En av kvinnorna sa till henne; ”Du ska inte tro att jag är här för 

att jag hade trasiga leksaker och taskig barndom.” Ingela  berättar; ”Kvinnor som begått brott 

tar sitt ansvar för det även om de känner ilska mot sin omgivning och skäms över vad de 

gjort. Bara att våga bryta normen och begå brott kräver en styrka i sig när man vet vad det 

kommer att innebära med allt från stigmatisering till praktiska problem. Men omgivningen 

ser det nog inte som en styrka eftersom det handlar om brott.”  

     När en kvinna missbrukar och begår kriminella handlingar anses avvikelsen större än om 

det är en man. Kvinnan betraktas som ostabil och drabbad av kontrollförlust. (Kordon, 

Wetterqvist, 2005.) 

Bland mina sju respondenter upplever jag absolut inget tecken på att se sig själva som offer. 

Däremot väl medvetna om svårigheter vid interaktionen med samhället utanför. 

     På frågan om kvinnorna trodde att det fanns någon skillnad mellan om en man eller 

kvinna suttit i fängelse gällande relationer arbete etc. var det vissa som inte trodde det, 
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andra verkade väl medvetna om vilka hinder som kan dyka upp under ”resan” til l det 

normala samhället; När det gäller relationer är det en markant skillnad om man är kvinna 

eller man och suttit i fängelse. 

     Som man är det lite mer acceptabelt på något sätt, förmodligen för att den största delen 

av alla dömda är män… Men också på grund av hur synen på män och kvinnor har varit 

genom historien. Det ses på ett helt annat sätt, t.ex. om en man muckar och kommer ut är 

det inte lika tabu att han suttit inne för en icke-kriminell kvinna som han börjar dejta. Men 

däremot tvärtom, om en kvinna kommer ut och börjar dejta någon som inte är kriminell, så 

ser det väldigt illa ut om hon suttit inne. 

     Det finns alltså mycket fördomar mot oss dömda kvinnor. Ja, det gäller även samma sak 

när det gäller t.ex. att söka arbete. Det ser alltid värre ut när en kvinna suttit inne. Vissa är ju 

mer konservativa än andra, men i samhället i stort så är det mindre acceptabelt om en 

kvinna begått brott… Eftersom det bryter hur det alltid sett ut och varit. 

6.2 Kvinnor och missbruk 

Tvångsplaceringar och fängelsevistelser gör ju inte saken bättre. Placeringen förstärkte 

snarare bilden av sig själva som avvikare. Detta är den negativa sidan av 

samhällsingripanden, vistelserna på institution får en stigmatiserande effekt. (Lander, 2003.) 

     När jag frågade mina respondenter hur fängelset påverkat dem som person var det 

endast två som menade att det var positivt och det var endast för att denna gången hade de 

beslutat att ta tag i situationen, en person menade att det inte påverkat alls. Fyra upplevde 

det som negativt; Förstört hela mitt liv, en annan hade blivit mer hatisk mot myndigheter, en 

att straffet var för långt och förlorade för mycket tid med sina barn.  

     Den fjärde respondenten; Ingen aning, säkert sämre, gillar inte att umgås med allt och 

alla, e mycket ensam. 

Fyra av mina respondenter menar alltså att vistelsen medför en förstärkt självbild som 

avvikande. 

Enligt Landers studie menar man att det är lättare för en kvinna som missbrukar att få 

bostad än vad det är för en man i samma situation. 

     Vidare ansågs det också lättare för en kvinna att erhålla ekonomiskt bistånd. Däremot var 

det svårare för kvinnorna att få arbete eller tillgång till utbildning. (Lander, 2003.) 

Av mina respondenter var det sex som inte hade arbete, av dessa sex var en inskriven på 

Krami (Kriminellas AMI). En av respondenterna uttryckte sig följande; Jag har haft vita 

arbeten men inte varit anställd i samband med mina fängelsestraff. 

     Den kvinnan som hade arbete svarade; Ja. En 50% anställning hos ett privat hemtjänst 

företag. 

Ett av Landers huvudsyften med sin studie har varit att visa hur kvinnornas sociala situation 

påverkat deras handlingsutrymme. Livet och levnadsförhållandena som kvinnorna levde 

under ses som en konsekvens av en social exkluderingsprocess som är länkad till avvikelse 

och genuskonstruktioner. 

     Kritiken som blir synlig i studien ska inte ses som kritik mot den enskilde vårdaren, utan 

detta är en kritisk analys av systemet där missbrukare behandlas. 
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6.3 Stigmatisering 

Oavsett om den avvikande personen är nära förbunden med sina motsvarigheter eller ej kan 

det uppstå ett visst identitetsvacklande när denne uppmärksammar den självömkande sidan 

som understryker de negativa sidor som tillskrivits dem. I det stora hela håller individen på 

normerna i samhället ”men hans sociala och psykologiska identifikation med dem som bryter 

mot normerna håller honom ändå kvar vid det som samtidigt stöter bort honom, varigenom 

hans avsmak övergår i skam, varefter själva känslan av skam förvandlas till något han skäms 

för. Han kan kort sagt varken helt acceptera sin grupp eller bryta sig loss från den.” 

(Goffman, 2011, s 119) 

     Vissa av mina respondenter har varit drogfria och hållit sig på rätt sida lagen under väldigt 

långa perioder, ändå har de fallit tillbaka. Avvikanderollen är djupt rotad. 

6.4 Totala institutioner/Fängelse 

Som intagen kommer man till fängelset med ett visst beteendemönster som de fått via sin 

privata omgivning, detta sätt att leva och agera har de tagit förgivet ända fram till 

intagningen på institution. Vare sig vi talar om en stabil personlighet eller ej så utgjorde den 

ändå en ram infogad i omgivningen. Denna sfär gav honom en accepterad jaguppfattning 

och tillät honom sålunda att efter eget gottfinnande utöva försvarsmanövrar vid upplevda 

misslyckanden, konfliktsituationer osv. 

     Den totala institutionen ersätter inte detta med en unik kultur, det vi talar om här är mer 

än en kulturell förändringsprocess eller om man så vill ett utplånande av ursprungliga 

kulturskillnader. I den mån denna kulturella förändringen sker är det snarare ett resultat av 

begränsade handlingsmöjligheter och inspärrningen vilken per automatik innebär en 

oförmåga att hålla sig uppdaterad med de sociala förändringar som sker på utsidan. 

     Är det en långvarig vistelse kan en diskulturation ske, detta på grund av bristen på övning 

som för stunden gör honom oförmögen att utföra även enkla vardagliga sysslor utanför 

institutionen när han kommer ut. Innebörden för den intagne att vara intagen kan inte 

separeras från den speciella innebörden det har för denne att mucka. Den totala 

institutionen strävar inte efter någon kulturell seger. 

     Däremot skapar institutionen en spänning mellan institutionen och världen utanför och 

denna spänning använder sig institutionen av i skötseln av de intagna. (Goffman, 2014.) 

Diskulturationen som här nämns av Goffman kan liknas med den tidigare beskrivna 

rollförlusten, spänningen som skapas av institutionen och världen utanför är mest påtaglig 

när det kommer till kontakten med anhöriga. Vid frågan om det finns något som underlättat 

eller försvårats när det kommer till nära relationer i fängelset? Var detta några av svaren;  

     Kriminalvårdens kvarnar mal sakta… Tog lång tid innan jag fick ringa, eftersom samtycket 

från häktet inte hängde med. Sen att hitta och få samtycke från deras fäder osv. det är ju 

barnen som blir lidande., Jag har alltid upplevt att det varit svårt för oss tjejer att vårda vår 

kärleksrelation.  

     Klart det är svårt att behålla en relation bara via brev eller telefon, så det blir ju en 

försvåring. Speciellt när telefonsystemet härinne ligger så pass långt efter det system på 

utsidan. Det är inte många som har en hemtelefon som inte är IP-telefoni idag. Vilket är 
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förbjudet enligt Kv´s regelverk. Systemet borde ses över och man borde försöka att komma 

ikapp det glapp som blivit. På så sätt försvåras ju möjligheterna att bevara kontakter och 

relationer för intagna. Jag tycker också att det är löjligt att anstalterna inte tillåter oss ha 

kontakt med tidigare dömda över telefon, kan förstå att vi inte får ha obevakade besök från 

vem som helst. Men telefonkontakt med tidigare dömd anser jag att man borde få ha. 

     Det som underlättar nära relationer är att man ska kunna ha besök utav nära relationer 

så ofta som möjligt. Men i mitt fall är det svårt eftersom jag är så långt ifrån min hemort., 

Inte underlättat, snarare försvårat. Har inte ringt någonstans egentligen typ 

försäkringskassa, frivård, etc. 

Det svåra är att man inte får träffa dom lika ofta men det som kan underlätta även fast 

omständigheterna är att jag ändå kan ringa hem och tala med min familj. 

     Mina relationer till utsidan är ju brev eller telefonledes. Tyvärr är inga besök möjliga då 

min sambo är straffad och mina föräldrar ej har råd. Och det blir för långt att åka för barnen. 

Samtliga respondenter upplevde alltså motstånd, eller i alla fall ett visst motstånd, vid 

kontakten med nära relationer. 
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7. Diskussion 
 

Syftet med min studie har varit som titelsidan anger att belysa orsaker till återfall i 

kriminalitet ur ett kvinnligt perspektiv. Mina respondenter har alla varit intagna mer än en 

gång, vilket gör att de anses som återfallsförbrytare, vilket vidare gör att det är dessa 

kvinnorna som har varit mest lämpade för min studie. 

     Samtliga har varit intagna på Anstalten Hinseberg som är den största av totalt fem 

kvinnoanstalter i Sverige. Anstalten ligger strax utanför Örebro och har ca 100 platser. 

Ursprungligen var Hinseberg en herrgård med anor ända tillbaka till 1400-talet. Staten köpte 

Hinseberg 1956 och från och med 1960 är det alltså Sveriges största kvinnoanstalt. 

Resterande fyra kvinnoanstalter är Färingsö, Ystad, Sagsjön, Ljustadalen. (Kordon, 

Wetterqvist, 2005.) 

     Frågeställningarna som har besvarats är; Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott?, 

Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? 

I båda fallen har stigmatiseringen spelat en stor roll, hindret efter avtjänat straff upplevde 

jag var att kvinnorna inte kände en tillräckligt stark gemenskap till den ”normala” 

samhällsstrukturen. Steget från avvikande till en, enligt normen, fungerande 

samhällsmedborgare har upplevts som för stort. 

     Kriminalvårdens intentioner må vara goda men de misslyckas i de flesta fall med att bryta 

den negativa trenden som de intagna slagit sig in på. Samtliga respondenter beskriver det 

som svårt att upprätthålla goda kontakter med samhället utanför, vilket stärker rollen som 

avvikande.  

     Ingrid Lander beskriver i sin bok ”Den flygande maran” hur kvinnorna hon hade med i sin 

studie behandlades som om de inte var vuxna individer vilket illustrerades genom ett 

uttalande till henne från en kriminalvårdsinspektör; ”De här tjejerna vet inte hur ett normalt 

liv ser ut, de klarar varken sin hygien eller mathållning där ute. Dom kommer hit magra och 

skitiga och så tar vi hand om dem.” (Lander, 2003.) 

     Med denna synen på människor är det direkt olämpligt att ha en sådan befattning som 

kriminalvårdsinspektör, däremot vill jag tillägga att detta är en persons uppfattning. Den 

större delen av vårdare som arbetar inom kriminalvården har, tro det eller ej, en god 

människosyn. 

     Som intagen intar man en viss roll precis som kriminalvårdaren eller tjänstemannen. 

Utifrån detta formas bemötandet mot den, i detta fallet, intagne samt den intagnes 

upplevelse av hur denne blir bemött. Genom att titta på förhållandet mellan klient och 

tjänsteman och vilka positioner dessa intar förstår man varför relationen tar s ig de uttryck 

som den gör.  

     Det man också måste ta med i beräkningen är att relationen påverkas i hög grad av 

utvecklingen inom narkotikapolitiken som har gjort den som hjälper en vidare roll både som 

hjälpare och kontrollant. (ibid) 
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Kvinnornas liv har i mångt och mycket präglats av missbruk, vilket leder mig in på förslag till 

vidare studier.  

     En analys om förebyggande arbete inom missbruk skulle vara ett intressant ämne att 

analysera och kanske rent av ett framtida D-uppsats ämne för min egen del, varför jag 

avslutar denna diskussionsdelen med en beskrivning av mekanismerna bakom missbruk. 

Brukandet av alkohol, narkotika, dopingpreparat, tobak och spel påverkar vårt 

belöningssystem i hjärnan. 

     Vårt biologiska system söker att uppnå balans, effekten av en substans minskar allt som 

oftast efter en tids intag på grund av att toleransnivån stiger. För att uppnå önskad effekt 

måste därför intaget öka, eller byta till en substans med kraftfullare effekt. Denna utveckling 

sker i nervsystemet på cellnivå. Man har sett att spel och alkoholmissbruk har samma 

biologiska förutsättningar. 

     Efter en tids droganvändning utvecklas något som kallas sensitisering. Detta innebär att 

kroppen känner igen drogen vilket leder till att vid nästa intag kommer effekten fortare. 

Tolerans och sensitisering har även visat sig vara förknippat med miljö och beteende. Vilket 

betyder att man får en liknande kroppslig effekt av att befinna sig i en viss miljö där man 

intagit drogen, samt om man intar en drog i en miljö man inte befunnit sig i tidigare har man 

en lägre tolerans.  

     Detta leder oss i sin tur in på något som kallas korstolerans och korssensitisering. En 

person som exempelvis använt nikotin under en tid kan reagera starkare på alkohol än en 

som inte använt nikotin. Liknande exempel har setts mellan cannabinoider och opiater. 

Detta är av vikt att veta ur ett förebyggande perspektiv eftersom program i förebyggande 

syfte samtidigt kan ha en medicinsk-biologisk effekt på sensiviteten att eventuellt testa 

andra droger. (SBU) 
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8. Sammanfattning 
 

Jag som person påverkar uppsatsen på så sätt att det är jag som valt ämne, metod för 

analysen samt teoretiska ”glasögon”. Frågan man kan ställa sig då är om analysen har något 

vetenskapligt värde, eller är det en subjektiv tolkning från mig som författare? När man 

skriver en uppsats måste man ha i åtanke att alla individer har bara tagit del av en liten del 

av verkligheten. 

     Forskningen blir beroende av i vilken livssituation forskaren är i, vilka arbeten denne haft, 

uppväxtförhållanden etc. Med detta sagt är det jag som forskare som mer eller mindre 

medvetet väljer ut ett perspektiv som forskningen bedrivs utifrån. Valet är subjektivt, man 

kan tänka att detta tar bort värdet och betydelsen från forskningen, eller så kan man tänka 

att denna typen av kvalitativ forskning öppnar till nya infallsvinklar samt öppnar för nya 

forskningsområden. 

     Man bör inte se kvalitativ forskning som en absolut sanning, istället bör man acceptera att 

ingen forskning blir komplett, nya infallsvinklar kommer alltid att tillkomma. Det är alltså 

viktigt för läsaren att veta att det är jag som individ som påverkar uppsatsen. 

Med tanke på min situation, intagen i fängelse sedan många år tillbaka, har jag en god insyn i 

verkningarna av att sitta frihetsberövad. 

     Det viktiga för mig i arbetet med uppsatsen har varit att inte bli alltför partisk, med detta 

menar jag att jag på ett så altruistiskt sätt som möjligt sökt framställa och svara på 

frågeställningarna. Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? Och, Hur upplever kvinnor 

hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? För att besvara dessa två 

frågeställningarna har jag gjort en litteraturstudie samt en egen intervjustudie. 

     Litteratursökningen genomfördes med hjälp av nyckelorden stigmatisering, fängelse, 

kvinnligt, offer, kriminalitet. Genom litteraturen ”Gärningsmannen är en kvinna” av Suzanne 

Kordon och Anna Wetterqvist, ”Den flygande maran” av Ingrid Lander, ”Stigma -Den 

avvikandes roll och identitet” av Erving Goffman, ”Totala institutioner” av Erving Goffman, 

tycker jag mig ha besvarat frågeställningarna på ett tillfredställande sätt.  

     Intervjudelen genomfördes postledes, dvs att jag skickade en förfrågan till Anstalten 

Hinseberg och frågade om det fanns några kvinnor där, som uppfyllde mina krav, som kunde 

tänkas ställa upp på en strukturerad (fokuserad) skriftlig intervju. Sju kvinnor ställde upp, och 

svarade mycket bra på mina frågor (finns som bilaga). Uppsatsen genomsyras av den sociala 

konstruktionistiska positionen, vilken erbjuder förklaringar av personen i den sociala miljön 

hon befinner sig. 

     Samtliga av mina sju respondenter har återfallit i brott, dvs att de suttit i fängelse tidigare. 

Det jag tycker mig kunna ha utläst av litteraturen och intervjusvaren är att identifikationen 

med den avvikande rollen blir i många fall så stark att den trots stora konsekvenser blir 

övermäktig och återfallet är ett faktum. Vissa respondenter har bara gått ut och fortsatt som 

tidigare, inte ens besvärat sig med att försöka. 
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     Vilket i sin tur kan förklaras av fängelsets verkningar, där inte bara rollförlusten i många 

fall blir ett faktum, i fängelset är vårdarna både hjälpare och kontrollanter. I klarspråk ska de 

alltså både hjälpa och bestraffa, vilket skapar en osäkerhet hos både vårdare och intagna. 

Vidare måste vi ha i åtanke att fängelsets primära uppgift är ett samhällsskydd, de intagnas 

väl kommer i andra hand. Svårigheter med att bibehålla goda kontakter med utsidan tycks 

vara en annan faktor som spelar roll i den stigmatiserande effekten fängelset besitter. 
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10. Bilaga 
 

Hej! 

Mitt namn är Rickard Olsson och jag håller på att studera till beteendevetare. För 

närvarande håller jag på med min C-uppsats i sociologi. Och det är här jag skulle behöva er 

hjälp, jag är själv dömd till livstid och har därav lång erfarenhet av fängelse. Det jag kan 

konstatera är att det forskas mycket kring oss män och vad det är som påverkar oss att 

återfalla i brott. Min C-uppsats är tänkt att belysa kvinnors situation efter ett fängelsestraff 

och innan. För mitt ändamål skulle jag behöva minst 10 frivilliga kvinnor som återfallit i brott, 

dvs. att detta straff är minst andra voltan, att göra en skriftlig intervju med.  

Läs igenom frågorna noga, och tänk noga efter om ni vill delta, det kan ju röra upp en hel del 

känslor. 

Det är 15 frågor, och era svar kan ni skriva på ett fristående papper och skicka tillbaka svaren 

till er terapeut. Ni behöver inte skriva namn. 

Inom svensk forskning finns det etiska principer som jag tycker det är viktigt att följa, och 

som jag tycker att ni som ställer upp ska vara medvetna om. 

Vi har; Informationskravet, vilket innebär att man informerar de berörda personerna om 

undersökningens syfte. Syftet är alltså som jag nämnt ovan, att belysa kvinnors situation 

efter avtjänat fängelsestraff och innan. 

Samtyckeskravet, innebär frivillighet. 

Nyttjandekravet, innebär att uppgifterna som samlas in endast används till 

forskningsändamålet. 

Konfidentialitetskravet, innebär att personuppgifterna behandlas med konfidentialitet. 

Obehöriga får inte komma åt personuppgifterna. Enda instansen som kommer att se era svar 

är möjligtvis brevgranskningen här på anstalten, men som nämnts ovan behöver ni inte 

skriva namn på era svarsformulär.  

 

 

 

Svaren som ni skriver kan ni utveckla så mycket eller lite som ni känner er bekväma med. 
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1. Berätta lite om dig själv, ålder, vem du är, en presentation helt enkelt? 

 

2. Innan din fängelsevistelse, hur såg tillvaron ut för dig då? 

 

3. Hade du människor omkring dig som du ansåg som viktiga? 

 

4. Vad sitter du i fängelse för, eller varför sitter du i fängelse? 

 

5. Har du långt straff? 

 

6. Har du kvar relationer som är viktiga för dig idag? 

 

7. Hur upplever du din fängelsevistelse, vad upplever du som negativt och positivt? 

 

8. Finns det något som skapat gynnsammare förutsättningar eller förvärrade 

förutsättningar när det kommer till nära relationer i fängelset? 

 

9. Hade du arbete innan fängelsevistelsen? 

 

10. Upplevde du att det var svårt att komma ut till samhället igen? 

 

11. Hur upplevde du tiden efter ditt förra straff gällande relationer till omgivningen, 

jobb, etc.? 

 

12. Hur har fängelsevistelsen påverkat dig som person? 

 

13. Efter ditt förra straff, hade du kontakt med Kris , Excon, eller liknande?  

Övervakare? 

 

14. Det är mycket tal om jämställdhet i samhället, tycker du att det finns någon skillnad 

på om en kvinna avtjänat ett fängelsestraff eller en man? Tänker då närmast på 

relationer sysselsättning etc? 

 

15. Är det något du känner att du vill ta upp som inte är med i mina frågor? 
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Tack för er medverkan! 

Kommer att skicka ett ex av det färdigställda arbetet till er. 

Med vänlig hälsning, Rickard 

 


