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Sammanfattning 

Denna studie redogör för tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser. Med 

utgångspunkt i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer tar vi reda på hur kvinnorna påbörjade 

deras kriminalitet och hur de lyckades avsluta den kriminella perioden. Studien riktar sig även 

in på hur kvinnorna själva såg på sina identiteter samt vilka upplevelser av konsekvenser en 

kriminell livsstil haft på dessa kvinnor. Den fenomenologiska metodansatsen valdes för att få 

en djupare inblick i kvinnornas subjektiva upplevelser av kriminalitet. Resultatet från samtliga 

intervjuer har analyserats med hjälp av Hirschis social kontrollteori, Beckers teori om 

stämpling samt Goffmans teori om stigmatisering, roller och identitet. Resultatet visar att de 

potentiella faktorerna till att kvinnorna påbörjade en kriminell livsstil var på grund av deras 

uppväxtförhållanden, bekantskaper och psykisk ohälsa. Den största bakomliggande faktorn i 

den kriminella livsstilen var för nio av tio kvinnor ett missbruk. Skälen som angavs vid 

avslutandet av en kriminell livsstil var bland annat motivation, stöd och en högre grad av 

empati till sina närstående samt när kvinnorna nått sin personliga botten och fått nog av sin 

kriminella period och missbruk. Samtliga kvinnor har idag lyckats bryta de kriminella 

vanorna, lyckats skapa nya relationer och stärkt sina sociala band. När det gäller kvinnornas 

identitet visar resultatet att de under deras återberättande haft en negativ inställning till en 

kriminell livsstil samt att den påverkat deras självbild. Slutligen, vid talandet om upplevelser 

kring könsskillnader framställer kvinnorna den kriminella världen som mansdominerad. 

Utifrån kvinnornas egna åsikter tycks kriminalitet associeras med det manliga könet och att en 

kvinna i större utsträckning betraktas som en normbrytare om hon utför kriminella 

handlingar.   
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1.Inledning 

 “Unga kvinnor blir allt mer våldsbenägna, enligt experter. Och inne  

 på anstalterna har antalet yngre kvinnor som börjar avtjäna straff ökat”. 

      

    (Aftonbladet, 20 september 2019) 

1.1 Bakgrund  

Den här studien tar upp frågan om och handlar om kvinnors kriminalitet i Sverige, i den 

bemärkelsen att se den kriminella världen ur kvinnors perspektiv. Den kriminella kvinnan får 

komma till tals och ge sin syn på saken för att på så sätt belysa kvinnlig brottslighet och dess 

förekomst samt vad som kan komma att krävas för att bryta föreliggande mönster av 

kriminalitet. Kvinnor och kriminalitet diskuteras allt mer flitigt i den allmänna debatten samt 

ger intrycket av att kvinnor får allt större utrymme inom den kriminella världen. Synen, 

kommentarerna och de perspektiv som används för att undersöka, rapportera och förmedla 

brott begångna av kvinnor skiljer sig drastiskt, i jämförelse med män (Schubert, 2016; Rapp 

& Kazmierska, 2019a). Den allmänna debatten och de studier om 

kvinnors kriminogena beteende utvisar att förståelsen av och kunskapen om detta högst 

relevanta ämne brister.    

 

En vanlig förklaring, men som fortfarande är nyanserad är att den ökade brottsligheten bland 

kvinnor är ett tecken på, och symboliserar en ökad jämställdhet inom den kriminella världen i 

takt med övriga samhällets väg mot jämställdhet (Brandberg & Knutsson, 2011; Rapp 

& Kazmierska, 2019b). Andra menar att trots ökad jämställdhet inom den kriminella världen 

är kvinnor som brottsutövare ett fenomen som allt för sällan kommer på tal. Anledningen 

anses vara att kriminalitet oftast associeras till det manliga könet (Hollari, 2007, s.374; 

Hillborg, 1999, s.13; Kordon & Wetterqvist, 2006, s.7). På Stockholms Universitet pågår ett 

forskningsprojekt där inställningen till kvinnors brottslighet undersöks. En fråga som 

forskningsprojektet synes ha till syfte att finna svar på är “varför en ökad jämställdhet antas 

leda till att könsskillnader minskar genom att flickor ökar sin brottslighet och inte genom att 

pojkar minskar sin brottslighet?” (Kriminologiska institutionen, 2019).   

Statistiken över kvinnlig brottslighet utvisar behovet av ökad förståelse och insikt om kvinnlig 

brottslighet. Av de 85 100 personer som misstänktes samt fick ett lagföringsbeslut gällande 

brott under 2018 var 14 467 kvinnor (Brottsförebyggande rådet, 2019b, s.6). Av dessa kvinnor 
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fick 673 ett fängelsestraff som påföljd. Av de 673 kvinnor som intogs på en anstalt hade 233, 

vilket motsvarar 33 procent, tidigare haft en frihetsberövande påföljd (Brottsförebyggande 

rådet, 2019c, ss.5–6). Narkotikabrott var ett av de huvudbrott som för kvinnor hade ökat med 

två procent från 2017 till 2018 (Brottsförebyggande rådet, 2019c, s.6) såväl som flesta 

av återfallen är bland kvinnor som blivit dömda för narkotikabrott (Kordon & Wetterqvist, 

2006, s.184).  

 

En viktig nyckeldefinition för denna studie är ordet kriminalitet. Svenska Akademins ordbok 

(2019) definierar ordet kriminalitet som en handling som på ett avvikande sätt bryter mot en 

regel. Det är det avvikande beteendet som den kriminelle, enligt svensk rätt kan komma att 

straffas för (Brottsförebyggande rådet, 2019a, s.4). Det är Svenska Akademins definition för 

kriminalitet som används i denna studie.   

 

1.2 Problemformulering  

Naturligtvis begår kvinnor också brott. Kordon och Wetterqvist (2006) hänvisar till 

begreppet “mad or bad” för att beskriva hur samhället definierar kriminella kvinnor, vilket 

med andra ord innebär att kvinnan är “ond eller galen”. Att det finns skillnader mellan män 

och kvinnors kriminalitet kan kopplas till att män i högre grad åskådliggörs till en 

gärningsperson (Kriminalvården, 2019, s.29), och istället beskrivs en kvinnlig gärningsperson 

ofta som sjuk, galen och avvikande, speciellt inom medierepresentationer av kvinnor som 

brottsutövare (Brandberg & Knutsson, 2011; Kordon & Wetterqvist, 2006, s.189). Denna 

föreställning synliggörs även i RättspsyK som är ett nationellt rättspsykiatriskt 

kvalitetsregister. I ett av deras register visar det sig att det vanligaste brottet för såväl kvinnor 

som män är misshandel inklusive våld mot tjänsteman. Skillnaden är att kvinnor i större 

utsträckning får påföljder i form av rättspsykiatrisk vård jämfört med män (RättsspyK, 2019, 

s.6; Schubert, 2016).   

  

Idag har Kriminalvården 46 anstalter i runtom i landet, varav sex stycken är kvinnoanstalter 

(Kriminalvården, u.å.). Inom både Kriminal- och Frivården finns olika behandlingsprogram 

som riktar sig till både kvinnor och män i syfte att minska återfall i brott. Programmen 

behandlar olika områden som kriminalitet, våld och missbruk. Endast ett av över tio program 

är specifikt anpassat för kvinnliga intagna och bygger på bland annat motiverande samtal och 
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kognitiv beteendeterapi, som enligt Kriminalvården har syftet att “deltagarna ska bli bättre på 

att göra val som ger bättre livskvalitet” (Kriminalvården, u.å.).    

  

Det ovannämnda är ett antal aspekter som konstaterar att det finns tydliga kunskapsluckor och 

otillräckliga forskningsbaserade kunskaper om kvinnor och kriminalitet. Detta visar på att det 

läggs mer fokus på det manliga könet som kriminell snarare än på kvinnor, då männen utgör 

den större delen av kriminalstatistiken. Kvinnors brottslighet syns därför inte i samma 

utsträckning som männens, och därav är kvinnor som dömda brottsutövare av intresse för att 

undersöka.   

  

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka kvinnors subjektiva upplevelser och erfarenhet av 

kriminalitet. Genom att undersöka detta fenomen kan vi få en förståelse utifrån 

kvinnornas egna livsberättelser för hur de upplever och idag ser tillbaka på sin identitet 

som kriminell. Studien kommer att beröra kvinnor som varit delaktiga i kriminella 

handlingar, och därför kommer vi att lägga stor vikt på varför ett kriminellt levnadssätt 

generellt påbörjas, vad som fick dessa kvinnor att stanna kvar samt hur de hittade vägen 

ur, för ett avslut.   

 

 Våra frågeställningar lyder följande:  

• Vad fick kvinnorna att påbörja samt eventuellt avsluta deras kriminella livsstil? 

• Vilka upplevelser av konsekvenser har en kriminell livsstil haft på dessa kvinnor?  

 

1.4 Disposition 

Inledningen redogör för studiens bakgrund, samt en redogörelse kring forskningsfrågorna 

och studiens syfte. Vidare presenteras tidigare forskning och val av teori för att ge en 

inblick i vad denna studie bygger på. Metod är det tredje kapitlet som kommer att 

presenteras. I det kapitlet får läsaren en inblick i vilken metod som används för att nå 

studiens resultat. Under analysdelen sätts det insamlade materialet och studiens valda 

teorier ihop för att sedan skapa en diskussion om fenomenet. Vidare kommer slutats att 

presenteras som undersökningen åstadkommit. Slutligen kommer slutdiskussion att 

redogöras för vilka framtida studier och vilka begränsningar som uppstått under studiens 

gång. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som berör kvinnor och kriminalitet. Det centrala i detta 

kapitel handlar om vad forskning om kvinnors kriminalitet tidigare har lagt sitt fokus på. Den 

forskning som presenteras förklarar övergripande statistik över kvinnors kriminalitet, såsom 

hur förhållandet mellan det kvinnliga könet och kriminalitet ser ut samt hur kriminaliteten kan 

komma att påverka brottsaktiva kvinnor. Materialet i detta kapitel är relevant för vår studie då 

vi har valt att endast undersöka kvinnor i Sverige som brottsutövare. Dock är kvinnor och 

kriminalitet som tidigare nämnt inte ett så informationsberikat undersökningsområde och 

därför anses den tidigare forskningen vara begränsad inom detta ämne som specifikt handlar 

om kvinnors brottslighet. Av den anledningen har vi valt att inkludera närliggande 

problematik som även kan anses som kriminalitet och utanförskap såsom drogmissbruk, våld 

och utsatthet.    

 

Vid sökandet efter tidigare forskning användes Kriminalvårdens hemsida om FoU (forskning- 

och utvärderingsrapporter) och Uppsala universitets bibliotekstjänst Tidskrifter A-Ö. De 

vanligaste sökorden som användes var: kvinnor/female, kriminalitet/criminality och 

brottslighet/offending. Kapitlet redogörs utifrån tre aspekter: kvinnors kriminalitet, kvinnors 

utsatthet och psykiska ohälsa samt könsskillnader i kriminalitet.   

 

2.1 Kvinnors kriminalitet 

I sin avhandling skriver Andersson (2013) att individen genomgår olika faser i sitt liv. De 

flesta som i ung ålder involverar sig i olika slags antisociala, avvikande beteenden 

kommer senare avstå och (åter)anpassa sig till ett normalt liv i vuxen ålder, och därmed 

klarar av att avstå från att begå grövre handlingar. Walldén (2000, s.6) använder i sin 

studie begreppet tillfällighetsbrottslingar som syftar på att kvinnors kriminalitet i större 

utsträckning är tillfälliga, det vill säga att deras kriminella karriärer är betydligt kortare 

än männens. Att begå ett mindre brott behöver inte betyda att kvinnan uppmanas som 

kriminell, eller att brottet i sig kommer ge en uppseendeväckande effekt (Andersson, 

2013, s.15). Däremot om handlingarna fortsätter in i en karriär kommer kvinnans 

kriminalitet och hennes avvikande beteende i större utsträckning intensifieras. Något som 

leder till att brottsutövandet påverkar kvinnans viktiga livsområden som hälsa, familj och 

det sociala (ibid).   
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En större andel av kvinnliga gärningspersoner påbörjar sin kriminalitet efter tonåren, vilket 

Estrada och Nilsson (2012, s.203) i linje med andra studiers resultat menar att unga kvinnor 

inte räknas som barn vid första brottstillfället. För de kvinnliga studiedeltagarna som under 

tonåren påbörjade sin kriminalitet med ett mindre brott lyckades en övervägande del stå emot 

återfall i brott, och därav registrerades de inte för något brott i vuxen ålder (ibid). En stor del 

av dem kvinnor som fortsätter begå brott efter tonåren är narkotikamissbrukare (Estrada & 

Nilsson, 2012, s.204). Sammantaget handlar det om två tredjedelar av brottsutövande kvinnor 

som i studien identifierats som missbrukare av narkotika (ibid).  

 

Kvinnors kriminella livsstilar har i takt med jämställdheten mellan könen ökat. Detta anser 

Jennifer Schwartz (2014) vara ett perspektiv som bör uppmärksammas. Kvinnors ökade frihet 

har resulterat i mer motivation och möjligheter till att delta i kriminella aktiviteter (Schwartz, 

2014, s.791; Hollari, 2007, s.347). Många andra studier som handlar om kvinnor och 

kriminalitet intresserar sig även för att påvisa antaganden om kvinnlig brottslighet; att 

kvinnor både utmärker sig i utförandet av kriminella handlingar samt samhällets syn på 

kvinnan som brottsutövare (Feeley & Aviram, 2010, s.157). Kvinnor blir exempelvis 

typifierade som skamliga och icke självständiga när de kommer i kontakt med rättssystemet 

(Kordon & Wetterqvist, 2006, s.8).   

 

2.2. Kvinnors utsatthet och psykisk ohälsa 

Våldsviktimisering är vanligt bland samhällets utsatta grupper, som hemlösa och 

missbrukare. Bland dessa grupper tenderar kvinnor inblandade i en kriminell livsstil att 

hamna. Forskning indikerar på att dessa kvinnor är särskilt receptiva för att bli offer för 

våld (Gålnander, 2019, s.438; Kordon & Wetterqvist, 2006, s.21). Hillborg konstaterar 

att då kvinnor började uppmärksammas inom svensk kriminologisk forskning sågs de 

främst som offer för manligt våld (1999, s.11). I dagens samhälle identifieras vanligen 

kriminella kvinnor just som offer, då de avviker från de rådande normerna – men 

samtidigt heller inte kan betraktas utifrån manliga normer. Att kvinnor generellt utdelas 

en “offerstatus” är den bakomliggande faktorn till den uppmärksamhet våldet mot 

kvinnor fått sedan mitten av 1970-talet. Denna offerstatus har därav påverkat samhällets 

syn på kvinnan som gärningsperson (Kordon & Wetterqvist, 2006, s.8–9). I andra, 

liknande studier om kvinnor och kriminalitet visar det att när en kvinna befinner sig i lågt 

ekonomiskt tillstånd samt förtryck av sociala och kulturella traditioner (Worall, 1990, 

s.3) finns det större risk att våld mot kvinnor ökar, samtidigt som de blir mer benägna till 
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att begå kriminella handlingar (Worrall, 1990, s.3; Johnson-Solomon, Davis & Luckham, 

2012, s.164).   

 

Våldet som kvinnor i den kriminella världen blir utsatta för beskriver 

kriminologen Gålnander som multidimensionellt. Medan generellt våld mot kvinnor 

vanligtvis äger rum i hemmiljön är kriminellt aktiva kvinnor offer både i hemmet och i det 

offentliga rummet av såväl manliga partners som andra manliga kontakter, som exempelvis 

ute bland gatukriminaliteten samt av poliser och säkerhetsvakter (Gålnander, 2019 s.439). 

Dessa kvinnor har en större benägenhet att känna effekten av stigmatisering och en rädsla 

över att söka stöd (Gålnander, 2019, s.440). Å andra sidan blir dessa kvinnor oftast av med 

deras stödnätverk på grund av deras partner som gör det svårare för dem att ta sig ur den 

våldsamma relationen (ibid).   

 

Kvinnor med en aktiv kriminell livsstil, som oftast inkluderar 

narkotikaanvändning (Gålnander, 2019, s.439) är därmed en måltavla för kontinuerligt 

utsättande av våld, blir svårt att komma underfund med för en utomstående individ som inte 

är bekant med en kriminell livsstil (ibid). Det finns även empiriska studier som visar att 

alkoholmissbruk blir till en konsekvens till följd av misshandel. Närmare sagt, blir missbruket 

ett resultat av trauma på grund av utsatthet i form av fysisk och psykisk misshandel (Eliasson, 

1997, s.192). I en studie gjord av Kriminalvården visade det sig att 61 procent av samtliga 

fängelsedömda kvinnor som deltog i studien hade upplevt något trauma under uppväxten samt 

att 53 procent hade ett skadligt bruk/beroende av narkotika (Yourstone, Wenander & 

Långström 2010, s.5). Om en förändring i kvinnans livsstil ska kunna möjliggöras, bort från 

droger och kriminalitet, visar forskning att närvaro av socialt stöd krävs (Yourstone et al. 

2010, s.13).   

 

Varför ska det kosta mer att vara kvinnlig brottsling? Denna forskningsfråga behandlas i en 

studie av kriminologerna Felipe Estrada och Anders Nilsson (2012). Studien visar att kvinnor 

ofta träder in i kriminaliteten, och som sedan blir behandlade av rättsväsendet har en mängd 

allvarliga sociala, ofta sammankopplade, problematiska bakgrunder –  vilka förvärras av ett 

narkotikamissbruk (Estrada & Nilsson, 2012, s.198, 212). Som tidigare nämnt 

antyder Kordon och Wetterqvist (2006) att kvinnor som bryter mot normer och förväntningar, 

som är förknippade med kvinnlighet anses som offer menar Estrada och Nilsson även 

framkallar stigmatisering. Eftersom kriminalitet inte är förknippat med kvinnor kan 
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kriminaliteten aldrig bli ett sätt för kvinnan att stärka sin kvinnlighet på (Estrada & Nilsson, 

2012, s.198; Kordon & Wetterqvist, 2006, ss.7–8).  

 

2.3 Könsskillnader i kriminaliteten  

Då kvinnors kriminalitet bara utgör en liten del av kriminalstatistiken, riskerar den att 

inte synas i studier som analyser på den totala kriminalitetens struktur och utveckling 

(Hollari, 2007, s.373).  Hollari förklarar att: “på varje kvinna som misstänks för ett brott 

går det fyra misstänkta män” (Hollari, 2007, s.373). Senare studier, från 2012 visar att det 

ungefär finns nio män på varje kvinna inom den kriminella världen (Estrada & Nilsson, 

2012, s.203). Kvinnors kriminalitet är visserligen dold, till stor del på grund av att 

kriminalitet lämpligen betraktas som ett manligt fenomen (Feely, Aviram, 2010, s.152). 

Men även med hänsyn till de rådande könsnormerna (Walldén, 2000, s.10). Det finns 

uppmålade föreställningar om kvinnan som förknippas med mjuka karaktäristiska drag, 

såsom ödmjuk, omhändertagande, passiv och underordnad. Kvinnor ska alltså vara 

mindre aggressiva och mer empatiska (Hollari, 2007, s.374; Hillborg, 1999, 

s.13; Kordon & Wetterqvist, 2006, s.7). Annika Snare (1991, s.27) ratificerar detta 

genom sin förklaring till att männens kriminalitet i större utsträckning definieras som ett 

samhällsproblem.  

  

Ett flertal studier har påpekat förekomsten av positiv särbehandling för det kvinnliga könet 

inom rättsväsendet, något som Kriminalvården bekräftar genom en rapport om misskötsamhet 

i anstalter (Kriminalvården, 2019, ss.12, 28). Intagna män och kvinnor bemöts och behandlas 

på olika sätt. Trots att kvinnorna och männens misskötsamheter visades vara likartade fick de 

olika påföljder beroende på kön (Kriminalvården, 2019 s.3). En dokumenterad skillnad 

mellan könen är att kvinnorna rapporterades för olämpligt uppträdande i högre utsträckning 

för att varit högljudda till skillnad från männen (Kriminalvården, 2019, ss.23, 28), som 

dominerade bland rapporter för hot och våld mot medintagna och personal (Kriminalvården, 

2019, s.18). Det visar sig att männen uppfattas mer som hotfulla då de höjer rösten och därför 

tenderar att rapporteras för hot och/eller våld istället för olämpligt uppträdande 

(Kriminalvården, 2019, s.28). Detta kan även kopplas till det som i boken Kriminalitet som 

livsstil 4.0 skildras, att forskning upprepade gånger visat att kvinnor har bättre självkontroll än 

män (Bergström, 2019, s.47).   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras teorier och val av begrepp. Utifrån forskningens syfte har tre 

teorier valts ut som på något sätt berör kriminalitet, identitet och association till omgivningen. 

Samtliga teorier kommer att beröra alla delar i avsnittet om resultat och analys. Social 

kontrollteorin har valts för att få en uppfattning om vad som fick dessa kvinnor att påbörja 

och likaså avsluta en aktiv kriminell livsstil. Gällande kvinnornas upplevelser, synen på sig 

själva och identitet under den kriminella perioden valdes stämplingsteorin som grundar sig i 

begreppet stämpling, med en kombination av stigmatisering, roller och identitetsteorin som vi 

med hjälp av kan belysa hur kvinnorna framställer sig själva.  

 

3.1 Social kontrollteori 

Social kontrollteori, eller teorin om sociala band, som den oftare benämns utvecklades av 

sociologen Travis Hirschi (1969). Den teoretiska frågan Hirschi hade i åtanke, i syfte att 

utveckla denna teori var frågan om varför människor inte begår brott (Hirschi, 2002, s.34). 

Syftet med teorin är att känneteckna vilken typ av social kontroll som ligger till grund till ett 

avvikande beteende. Dessa kontroller är de som benämns som sociala band. När individens 

sociala band till det konventionella samhället försvagas ökar risken till att utveckla ett 

kriminell beteende (Hirschi, 2002, s.16).   

 

Det finns flertal olika faktorer som kan leda till försvagad kontroll, och det är främst de 

faktorerna som utmärker denna teori. Hirschi utgår från att förklara faktorerna som fyra 

element: anknytning, åtagande, delaktighet, och övertygelse. Hirschi har redogjort för 

elementen och även givit en förklaring till hur dessa bibehåller konformitet rådande 

individers beteende (ibid). Den förstnämnda aspekten, anknytning betonar känslomässig 

närhet till andra, speciellt familjemedlemmar. Närheten leder till att individen ser upp till 

de i sin närhet vad som gäller deras värderingar och attityder (Hirschi, 2002, ss.18–19). 

Åtagande handlar om mål och framtidsambitioner. Har individen skäligen höga 

ambitioner är risken låg att ett kriminellt beteende utvecklas (Hirschi, 2002, ss.20–21). 

Delaktighet inom normgivande aktiviteter, som exempelvis arbete och fritidsaktiviteter 

inskränker tillfällen att begå kriminella handlingar (Hirschi, 2002, s.22). Den sista, 

övertygelse avser att individen har en tro på samhällets sociala, moraliska och rättsliga 

regler. Tron på dessa regler reducerar chansen till att avstå en kriminell handling 

(Hirschi, 2002, s.23). Ett svagt socialt band hos individen innebär att man sannolikt inte 
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berörs av andras reaktioner i lika stor utsträckning, vilket underlättar det kriminella 

beteendet (Sarnecki, 2009, s.106). Dessa element är dock reaktionstyper. Individen kan 

vara, utvecklas, förändras i olika av dessa reaktioner (Lilly, Cullen, Ball, 2015, s.117).  

 

3.2 Stämplingsteorin 

Utgår man ifrån stämplingsteorin är det samhällets reaktioner man ska ha i åtanke. Att 

begå en kriminell handling gör inte individen kriminell. Detta innebär att det inte är 

handlingen som i sig är kriminaliserad, utan kriminaliseringen kommer då omgivningen 

visar reaktioner på denne som avvikare (Lilly, Cullen, Ball, 2015, s.150).     

                                                      

Mannen som främst står bakom det stämplingsteoretiska perspektivet är sociologen 

Howard Becker som definierar stämplingsbegreppet som utanförskap eller avvikande. 

Becker menar att avvikelser uppstår i kontexter som är bestående av interaktion mellan 

individer som följer samhällets rådande normer och avvikarna. En handling blir 

avvikande under den process då individer anser att den går emot normerna, på så sätt kan 

man utmärka en handling som brottslig (Becker, 2006, ss.22–23). Då omgivningen 

utpekar en individs handling som något negativt kan det resultera i att individen tar åt sig 

rollen som “avvikare”. Avvikelsen blir ett faktum till följd av att en grupp individer 

skapar en reaktion och stämplar individen. Beroende på samhällets reaktioner på 

handlingen som avvikelse kan den komma att bli en del av individens självbild (Becker, 

2006, s.41). Detta visar att individen avviker i linje med sin nya identitet, vilket blir som 

en självuppfyllande profetia. När profetian är uppfylld accepterar individen sig själv som 

en avvikare (Becker, 2006, s.41; Lilly, et al. 2015, s.155).  

 

När Becker talar om stigmatisering menar han att det leder till försvagad anknytning till 

samhället och individen fortsätter därefter att bryta mot samhällets normer. Då individer är 

beroende av att känna samhörighet uppstår grupper med avseende för att skapa gemenskap 

med egna normer och regler. I gruppen har avvikelsen ingen negativ betydelse (Becker, 2006, 

s.44).   

 

År 1951, innan Beckers bidrag utvecklade Edwin Lemert stämplingsteorin genom att 

formalisera två typer av avvikelser (Lilly, Cullen, Ball, 2015, s.154). Den primära avvikelsen 

sker i stort sett av alla individer vid något tillfälle. Individen försöker ofta rationalisera 

handlingen som en tillfällig avvikelse eller ser det som en socialt acceptabel roll. Men när 



  10 

 
 

samhället reagerar på den primära avvikelsen uppstår stigmatisering och individen kan bli 

stämplad som avvikare. Avvikelsen kan leda till att individen till slut accepterar denna syn på 

sig själv som blir den sekundära avvikelsen. Det avvikande beteendet kan på så sätt fortsätta 

och stärkas och löper större risk att utveckla en kriminell identitet (ibid).   

 

3.3 Stigmatisering, roller & identitet 

Erving Goffman (2009) talar om hur människor presenterar sig i möte med andra i 

sociala kontexter som förmedlar omedvetna och medvetna signaler kring sina värderingar 

och attityder till andra som befinner sig i kontexten. Signalerna sänds ut genom verbal 

kommunikation och icke verbal kommunikation såsom gester och handlingar (Goffman, 

2009 ss.11–12). Individen har förmåga att framträda och förhålla sig på ett visst sätt som 

denne lärt sig av tidigare erfarenheter, samtidigt som denne konstruerar en bild av sig 

själv och sänder ut signaler om vilken typ av person denne är inför andra (ibid).   

  

Goffman tar upp tre olika typer av stigma, stigmatisering av härkomst innefattar 

ursprung av nationalitet och trosuppfattning. Med kroppens 

deformitet menar Goffman att dessa är synbara för allmänheten. Brister på den enskilde 

karaktären gäller individens sjukdom, svagheter, sexuell läggning och missbruk 

(Goffman, 2014, ss.9–12). Det talas också om att den stigmatiserade aspekten behöver 

nödvändigtvis inte innebära densamma för en annan individ eftersom detta hänger 

samman med andras attityder och värderar kring individens sociala identitet (Goffman, 

2014, s.12). Man bör uppfatta sig rationell beroende på vilket sammanhang man befinner 

i, kring vad som anses vara avvikande eftersom normer sedvänjor varierar inom olika 

grupper (Goffman, 2014, ss.9–10). Inom stigmatiseringen har individens 

undermedvetenhet ingen tilltro till den individ som är stämplad, eftersom det ligger i 

individens natur om någon avviker mot ens förväntningar och normer (Goffman, 2014, 

s.10).  

 

En person som besitter med negativa och stigmatiserade egenskaper oftast nekar detta för sin 

omkrets eftersom denne upplever skam (Goffman, 2014, ss.16–18). Goffman talar om att allt 

stigma inte behöver nödvändigtvis vara synbar för omvärlden eftersom individens stigma kan 

både vara misskrediterade vilket är märkbar för omgivningen samt misskreditabla som 

innebär att personen döljer sitt stigma (Goffman, 2014, s.51) En person kan både avsiktligt 

eller oavsiktligt undanhålla stigmat. Att antingen välja det ena eller det andra, som innebär för 
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individen att de stigmatiserade egenskaperna är avgörande för identitetsskapande, vilket detta 

också är ett temporärt rollspel för att anpassa sig i olika sociala sammanhang samt till hjälp 

för att inte helt och hållet ändra på sin personliga karaktär (Goffman, 2009, ss.25–26). En 

benägenhet för människan som spelar roller besitter på två olika förhållningssätt som har sina 

speciella försvarsmekanismer, det första är att inneha en duperad inställning, som innebär 

tilltro till den roll som spelas är autentiskt. Medan en cynisk inställning är den roll som spelas 

avsiktligt, denne är således vetande om skådespeleriet (Goffman, 2009, ss.25–26).   

 

Individen kan ha en stark gemenskap till sin stigmatiserade omkrets, likaså kan individen ha 

en motstridig ambivalens i förhållande till sig själv, det innebär att individen inte kan helt och 

hållet frigöra sig med den stigmatiserade omkretsen och inte heller vill identifiera sig med 

dessa (Goffman, 2015, s.118). Ambivalenta känslor uppstår när en person är bland icke-

stigmatiserade människor, bland annat skuld- och skamkänsla för sitt egna stigma. Personen 

kan välja att följa en del av samhällsnormerna som binder sig samman med de “icke- 

stigmatiserade” människorna, vilket blir svårt för denne att på samma gång dementera sitt 

stigma, som då personen kvarhåller sig hos den befintliga stigmatiserade gruppen 

(Goffman, 2014, s.119). Goffman menar att människor spelar roller och uppträder i möte med 

andra; roller definieras som allmänna normaliserade uppföranden, med det sagt hur individer 

agerar och spelar en viss roll i olika situationer och kontexter, uppträdanden uppfylls 

människors förväntningar vilket är bunden till olika roller som deltagarna förväntar sig i den 

kontext de befinner sig i (Goffman, 2009, ss.25–27).   

 

Vidare menar Goffman när människor spelar roller sänds vid samma skede signaler ut till 

omgivningen, detta för att övertala personer runt omkring en om det “sanna jag” där dessa 

rollspel är somliga av identiteten som bildas hos individen (Goffman, 2009, ss.13, 23). 

Därmed skapar och genererar omgivningen en föreställning om individens roll och karaktär, 

eftersom människor har genom social identitet normativa förväntningar samt krav på 

personen man möter (Goffman, 2014, s.10). Trots att människors identiteter är olika typifierar 

man in individen man möter i olika i grupper. Goffman menar att om egenskaper skiljer och 

avviker sig med resterande i omgivningen, kan aktören bli stigmatiserad och avvikande 

(Goffman, 2014, ss.10–11).   

 

3.4 Teoretiskt förhållningssätt  

Dessa tre teorier har valts ut eftersom de berör relationen mellan individ och samhälle, 
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men som även belyser olika aspekter av vår studie. Som det framgår handlar studiens 

teorier om olika perspektiv och det som potentiellt sätt förenar dessa tre teorier med 

varandra är att de kan användas för att ge en förklaring om individer som avviker från 

samhällets rådande normer. Förenligheten, det vill säga hur dessa teoretiska begrepp 

knyts samman är då de tillsammans kan vägleda till en tolkning av hur och varför dessa 

kvinnor hamnat bland kriminaliteten och konsekvenser som medföljer. Detta synliggörs 

vidare i diskussionen kring kvinnornas aktiva val av livsstil och konsekvenser av 

kriminalitet gällande identitet.   

 

Teorierna förhåller sig dock på både struktur- och individnivå. Faktorerna som lyfts fram i 

social kontrollteorin kan ses som ett funktionalistiskt perspektiv då de sociala banden 

förklarar statistiska regelbundenheter, och därför är teorin på en strukturnivå, till skillnad från 

stämplingsteorin och stigmatisering, roller, identitetsteorin som alla är faktorer som kopplas 

direkt på en individnivå. I denna kvalitativa studie används social kontrollteorin för att 

förklara hur betydelsefulla de sociala banden är på individnivå, genom kvinnornas berättelser 

om deras upplevelser och erfarenheter av kriminalitet.   

 

4. Metod  

Följande avsnitt handlar om våra metodologiska val för denna studie. Dessa har motiverats 

gällande metodologisk ansats, urvalsstrategier, tillvägagångssätt, tillförlitlighet, äkthet och 

etiska överväganden. 

 

4.1 Val av metod 

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar, som vi med hjälp av vill lyfta 

kvinnornas subjektiva upplevelser om sina kriminella aktiva faser valdes kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Specifika teman i vår studie behandlas med hjälp av en 

intervjuguide, detta ska vara till hjälp som en minneslista för vilka områden som ska 

beröras och täckas om fenomenet i fråga (Bryman, 2011, s.415, 419). Vi lägger stor vikt 

på att lyfta frågor som hur kvinnan påbörjade sina kriminella handlingar, vad som fick 

henne att stanna kvar, det vill säga hur det är att leva med den slags livsstil och vad som 

motiverade henne att dra sig ur kriminaliteten.   
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Fenomenologi studerar upplevelsen kring individers livserfarenhet, genom att låta det 

oförutsedda ske av sig själv utan att som forskare låtas påverkas av det. En inställning som 

tycks vara grunden till den fenomenologiska metoden är den subjektiva uppfattningen kring 

öppenhet och attityd (Dahlberg, et al. 2008, s.98). De grundläggande elementen för en 

fenomenologisk metod är också att undersöka det verkliga fenomenet eller rättare sagt tinget. 

På så sätt framhävs individens subjektiva uppfattning kring ämnet, samtidigt som vi vill 

komma närmare respondentens världsuppfattningar (ibid). För att möjliggöra studiens 

giltighet och tillåta verkligheten vara som den är, kommer våra personliga åsikter och 

förutfattade meningar undvikas och därmed sätter vi oss sig in i en objektiv roll (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.45). Fördelen med denna val av metod är flexibiliteten och att varje 

kvinna som intervjudeltagare enskilt får berätta om sitt liv, vilket utgår från frågeområden 

snarare än exakta, detaljerade frågor (ibid).   

  

Vi anser att kvalitativa semistrukturerade intervjuer, eller som Kvale och Brinkmann (2014) 

benämner det som; halvstrukturerade livsvärldsintervjuer är bäst lämpad för vår studie då vi 

undersöker den enskilda kvinnans subjektiva upplevelser och erfarenheter. Syftet med dessa 

intervjuer blir därför att få respondentens, det vill säga kvinnans, syn på sin verklighet. 

Kvinnorna ska kunna tala fritt och berätta så mycket som möjligt för att i största mån inte 

behöva begränsas av en rad specifika frågor, och således är det viktigt att alltid öppna upp en 

fråga på ett sätt som leder till uppmuntran för att reflektera och tala fritt om livshändelser 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.45). En nackdel som kan uppstå med semistrukturerade 

intervjuer kan även stödja sig på flexibiliteten. Då dessa typer av intervjuer alstrar individens 

egna upplevelser (Bryman, 2011, s.415) kan svaren i högre grad komma att skilja sig mellan 

respondenternas svar. Det kan därför komma att bli en svårare process att jämföra och hitta 

identiska svar som det går att göra inom kvantitativa intervjuer, där man använder sig av en 

fastställd intervju- och frågeschema (Bryman, 2011, s.203). Då vi fokuserar på den enskilda 

kvinnans subjektiva upplevelser om kriminalitet kan vi även få en inblick i hur det kan se ut 

för andra kvinnor med en kriminell livsstil. Genom att intervjua kvinnor med erfarenhet av 

kriminalitet hoppas vi på att kvinnornas berättelser om deras verklighet ger en djupare 

förståelse av en kriminell livsstil.   

 

4.2 Urval  

Då vår studie fokuserar på kvinnor som avvikare, i den mening att även kvinnor begår 
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kriminella handlingar kommer vi synnerligen rikta oss åt det kvinnliga könet som 

studiedeltagare. Till vår studie har vi valt att genomföra intervjuer med tio kvinnor. 

Urvalet vi valt att använda bekvämlighetsurval, vilket innebär att studiedeltagarna har 

valts utifrån tillgänglighet (Bryman, 2011, s.433). Detta är med anledning för att få en så 

bred och noggrann beskrivning som möjligt av det fenomen vår studie vill belysa. Med 

detta alternativa urval kommer vi kunna få tag på kvinnor som vi tror har mycket att 

berätta om området som ska behandlas. För att få tag på respondenter har vi bland annat 

vänt oss till organisationen KRIS som förklarar sig själva som “en ideell organisation där 

före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället” (KRIS 

u.å.). Vi gick även ut på sociala plattformar; Facebook och skrev ett inlägg i olika sociala 

grupper riktade för kvinnor om syftet med vår studie. Vi hänvisade därefter kvinnorna att 

kontakta oss privat vid intresse.   

 

Ett praktiskt exempel på studiens avgränsning är kvinnor som själva begått kriminella 

handlingar, eller haft en kriminell livsstil. Kvinnorna bör känna igen sig i en 

upphörandeprocess, det vill säga kvinnor som sakta nalkas ifrån den kriminella livsstilen och 

försöker att (åter)anpassa sig till samhället. Med åter inom parentes i begreppet 

återanpassning menar vi att alla kvinnor har olika sociala bakgrunder, såsom psykisk ohälsa, 

instabila uppväxtförhållanden, men även drogrelaterad problematik, vilket innebär att det 

skiljer sig drastiskt mellan nivåer av återanpassning till samhället för dessa kvinnor. Vissa 

behöver endast en liten “push” tillbaka genom exempelvis ett nytt jobb och vissa behöver 

börja om med allt från ruta ett på grund av en trasslig bakgrund (Gålnander, 2019, s.440).  

 

4.3 Tillvägagångssätt och analysteknik 

I enlighet med att vi kontaktade organisationen KRIS samt gick ut på Facebook fick vi 

tag på kvinnor som var intresserade att medverka i studien. I samband med att vi talat om 

studiens syfte och även berättat att vi anser att det finns en enorm kunskapslucka om 

kvinnor och kriminalitet bad vi kvinnor att själva återkoppla till oss för att de inte ska 

känna sig påtvingade till att medverka i studien. Sammanlagt intervjuades 10 kvinnor, 

varav fem av de träffade vi “face to face” och de resterande fem utfördes via telefon. Vi 

märkte relativt tidigt in i studien att målgruppen var svåra att få tag på. Då KRIS finns i 

stora delar av landet valde vi att kontakta organisationen, allt från söder upp till 

norr. Därav har vi inte haft möjligheten att möta upp de kvinnor som inte befann sig i 
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närheten av Stockholm/Uppsala. I vårt fall var telefonintervju den enda utvägen för att få 

med dessa kvinnor i vår studie. Fördelen med telefonintervjuer i vårt fall är just att vi 

kunde bredda på vår urvalsram medan nackdelen är att ökad risk för missförstånd och att 

vi inte kunde se respondenternas kroppsuttryck som faktiskt är en del av hela syftet med 

en fenomenologisk ansats, då ansatsen bygger på känslor och upplevelser (Bryman, 

2011, ss.432–433). Ett alternativ hade i vårt fall varit om vi istället hade utfört 

telefonintervjuerna via videosamtal, exempelvis Skype för att skapa mångsidigare 

interaktion med gester och kroppsspråk, eftersom att det skapar och möjliggör till bättre 

förtroende för våra respondenter, då studien berör ett känsligt ämne. På grund av tidsbrist 

tog vi dock beslutet att utföra intervjuerna på det lättaste, och för oss det snabbaste sättet 

– vilket i slutändan skedde via telefon. 

 

Vid utförandet av samtliga intervjuer befann vi oss i lugna och tysta miljöer, de flesta 

tillfällena i grupprum på ett bibliotek. Vid samtliga intervjuer närvarade vi båda som står 

bakom studien. Vi turades om genom att en av oss förde anteckningar och den andra 

ställde frågorna. För att göra det enklare att transkribera materialet användes även 

ljudinspelning användes efter godkännande av respondenterna. Vi valde att inte ha något 

förbestämt åldersspann på kvinnorna och då vi inte visste hur gamla kvinnorna var innan 

intervjutillfället så inledde vi samtliga intervjuer med bakgrundsinformation. Resultatet 

av åldersspannet för vår studie blev 28–67 år.   

  

Som tidigare nämnt användes intervjuguiden (se bilaga 2) som var utformad efter specifika 

teman, med förslag på tillämpande frågor som hör till studiens syfte. Strukturen av 

intervjuguiden är anpassad efter en inbördes ordning, det vill säga hur kvinnorna påbörjade 

sin kriminalitet, vad som fick dem att stanna kvar och hur de tog sig ur kriminaliteten. 

Därefter behandlas frågor som handlar om kvinnornas identitet, uppfattningar och känslor. 

Syftet med fenomenologisk ansats är att respondenten ska få tala fritt om sina upplevelser 

(Smith et al. 1999, s.219) och därför var strävan under intervjuerna att ställa en fråga och låta 

respondenterna att vägleda samtalet.   

  

Efter att samtliga intervjuer utfördes påbörjade vi transkriberingsprocessen. Det inspelade 

materialet spelades upp och skrevs ned som text, vilket blir inledningen till en analytisk 

process, för att underlätta det som sedan kommer till att bli resultatet (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.220). Därefter påbörjades kodning av materialet som i denna studie implementeras 
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efter en allmän kvalitativ analysprocess. Denna analysprocess har inspirerats av den 

fenomenologiska metodansatsen Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), då vi valde 

att inte välja ut koder på förhand, utan utvecklade dessa under transkriberingens gång. Efter 

att ha transkriberat och reducerat materialet skapades tre översiktliga teman som även är 

kopplade till studiens forskningsfrågor. En reducering skedde genom analys av texternas 

innehåll. Samtliga intervjutexter lästes igenom och essentiella meningar markerades med 

färgpennor. Kodning av textmaterialet görs för att få en överblick i centrala, återkommande 

mönster. (Kvale & Brinkmann, 2014, s.241–244). Olika färger stod för olika teman – som 

valdes utifrån studiens frågeställningar. Därmed kunde vi skapa en föreställning om 

respondenternas livsvärld och förstå deras upplevelser (Smith et al. 1999, s.223; Dahlberg et 

al. 2008, s.115).  

 

Hade vi valt att koda materialet med hjälp av IPA, som är förenad med den fenomenologiska 

ansatsen hade kodningen skiljt sig en aning från den allmänna kvalitativa analysprocessen. 

Kodningsprocessen i IPA arbetas utifrån tre analysnivåer, vilket bland annat innebär att varje 

stycke av det insamlade materialet, vilket i vårt fall handlar om transkriberade texter från 

intervjuer ska noteras genom kommentarer i texternas högermarginal (Smith et al. 1999, 

ss.220–223). Vi valde dock att genomföra den allmänna kvalitativa analysprocessen som ovan 

nämnts. 

 

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 

I denna studie, med val av kvalitativ metod diskuteras i regel tillförlitlighet respektive 

äkthet som alternativ för det begreppen reliabilitet och validitet, som diskuteras 

i kvantitativ metod står för (Bryman, 2011, s.353).   

  

Tillförlitligheten är en nödvändig bedömningsgrund för en kvalitativ studie (Bryman, 2011, 

s.354). För att vi ska kunna föra en studie med hjälp av fenomenologisk ansats behöver vi ha 

en öppen inställning till fenomenet i frågan (Dahlberg et al. 2008, s.97). För att beskriva 

undersökningen som tillförlitlig måste man ta hänsyn till intersubjektiviteten, det vill säga att 

fenomenet som ska studeras ska förstås av både oss som står bakom studien och 

studiedeltagarna (Dahlberg et al. 2008, s.114). Förförståelsen är en förutsättning inom 

fenomenologin, men för oss är det i allra högsta grad viktigt att inte låta vår egna kunskap och 

förståelse för fenomenet hindra oss att få syn på och utveckla ny kunskap och förståelse 

(Thurén, 2007, s.172). Således är det viktigt att vi förklarar hur vi kommit fram till ett resultat 
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då fenomenologin låter oss tala om ett fenomen så öppet (Dahlberg et al. 2008, s.97). Det 

finns även faktorer som kan öka tillförlitligheten. Genom att vi i största mån med 

godkännande av respondenten använder oss av ljudupptagning får vi möjligheten att noggrant 

transkribera materialet som kan upprepas och därefter ordagrant analyseras.   

  

Det finns ett par äkthetskriterier som syftar på att överlägga generella frågor med avseende på 

konsekvenser av den forskningsmetod som används i denna studie. Dessa kriterier handlar 

däribland om att ge en rättvis bild av respondenternas åsikter och uppfattningar samt en större 

förståelse av deras sociala situation och sociala miljö de lever/levt i (Bryman, 2011, s.357) 

Äkthet för denna studie synliggörs genom att ge en objektiv illustration av de åsikter, 

värderingar och tankesätt som finns bland våra respondenter. Studien kommer bidra med att 

respondenterna skaffar en klarare insikt av sin sociala situation och den miljö de lever igenom 

deras personliga berättelser om en kriminell livsstil (ibid). Det finns förväntningar på oss 

bakom studien som innebär att vi kommer bortse från våra egna åsikter och upplevelser till att 

påverka studien, vilket kan ses som problematiskt i och med att vi också är en del av 

samhället med känslor och förutfattade meningar om världen. (Ahrne, 2007, s.39).  

 

4.5 Etiska överväganden  

I förhållande till dessa riktlinjer skickades informationsbrevet (se bilaga 1) ut till 

organisationen KRIS samt privatpersonerna. Informationsbrevet skrevs ut i 

pappersformat och gavs innan intervjuerna sattes igång till våra respondenter som vi 

träffade “face to face” och skickades via e-mail till de kvinnor vi intervjuade via 

telefon. Under studiens gång har hänsyn tagits till deltagarna med hjälp av 

Vetenskapsrådet (2002) som tagit upp grundläggande principer för etiska aspekter såsom 

forskningskravet som innebär att en forskare kommer ha som utgångspunkt: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet. 

 

Genom att tillgodose samtyckes- och informationskravet fick vi samtycke om ljudinspelning 

av respondenterna. Vi gav information om uppsatsens syfte och att deras medverkande i 

studien är frivilligt, samt att de har rätt till att när som helst avbryta deltagandet, och rätten att 

avböja en fråga. Dock var vi måna om att dela för mycket information till respondenterna 

eftersom det fanns en risk för hur de kan komma att besvara frågorna och påverka studiens 

resultat (Bryman, 2011, s.135). Med konfidentialitetskravet informerades om all personlig 

information i ljudinspelningen där igenkänning av deras identitet, namn etc. kommer att 
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hanteras konfidentiellt som obehöriga inte kommer åt, bortsett från oss som står bakom 

studien och vår handledare. Skada för respondentens del ska inte förekomma och därför 

kommer vi vid transkribering fingera respondenternas namn, men också undvika att lagra 

deras fullständiga namn och personlig information i hårddiskar där det är lätt att komma åt för 

obehöriga (Bryman, 2011, s.133). Den sista principen som vi förhåller oss till, som är 

nyttjandekravet informerades respondenterna om att alla uppgifter som samlades in kommer 

att bevaras och användas endast till studiens syfte (Bryman, 2011, ss.131–132). Vid 

utförandet av en intervju skulle hypotetiskt sett konsekvenserna vara om en incident skulle 

inträffa att vi som forskare har skyldighet att rapportera händelsen (Bryman, 2011, s.134).  

 

5. Resultat och analys 

Följande avsnitt redogör för resultat och analys av samtliga intervjuer. Resultatet av de 10 

genomförda intervjuerna är utifrån studiens syfte bearbetad och uppdelad i tre olika 

teman: den aktiva fasen, avslutandet av den aktiva fasen och identitet. De empiriska resultaten 

från respondenterna är analyserad och kopplad till studiens tre olika teorier samt tidigare 

forskning. Frågan om varför kvinnorna påbörjade samt avslutade sina kriminella perioder 

samt vilka upplevelser av konsekvenser kriminell livsstil haft på dessa kvinnor diskuteras 

utifrån teorin om självkontroll, stämplingsteorin samt stigmatisering, roller och identitet. I 

tabellen nedan redovisas en översiktlig presentation om samtliga respondenter. I detta avsnitt 

används begreppet aktiv fas för att förklara kvinnornas kriminella perioder. 

 

5.1 Kortfattad framställning av respondenterna 

Tabellen nedan visar översiktlig information om respondenterna. Tabellen visar främst 

gemensamma faktorer, men även för att kunna återkoppla till respondenternas svar i 

resultatdelen. Förkortningen ID står för ”identitet”, och varje kvinna har även fått ett 

nummer (ex. ID1) för att skilja dem åt i detta kapitel. 

 

Ålder 37 39 34 67 28 46 28 52 28 64 

Destruktivt 

uppväxtförhållande 

NEJ JA JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA NEJ 

Missbruk JA JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA 

Dömd, Påföljd/ 

Fängelse 

JA/ 

JA 

JA/ 

NEJ 

JA/ 

JA 

JA/ 

NEJ 

JA/ 

NEJ 

JA/ 

JA 

JA/ 

NEJ 

JA/ 

JA 

JA/ 

NEJ 

JA/ 

NEJ 

ID 1     ID 2    ID 3     ID 4     ID 5     ID 6     ID 7     ID 8    ID 9    ID 10 
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5.2 Den aktiva fasen 

Denna del är uppdelad i underkategorier som redogör för påbörjandet av den kriminella 

livsstilen, vad som fick de att stanna kvar och hur relationen till deras omgivning har sett 

ut. Intervjuerna inleddes med bakgrundsinformation; frågor om familje- och 

uppväxtförhållanden, samt hur kvinnornas sociala och ekonomiska förhållanden har sett 

ut. Det finns många likheter bland kvinnornas berättelser. Mycket handlar 

om relationen till anhöriga och omgivningen, avsaknad av föräldrafigurer och 

psykisk mående. Vid talandet kring kriminella aspekter tyckte kvinnorna sammantaget att 

innebörden av kriminalitet är en lagöverträdande handling, sådant som inte är lagligt.  

  

Generellt sett är den gemensamma faktorn bland nio av de tio kvinnorna upplevelsen av 

att de levt med ett missbruk i form av regelbundet användande av narkotika. 

Samtliga kvinnor berättar även att de varit i kontakt med narkotikaförsäljning. ID 6 

berättar om att leva med och på droger. Hon beskriver det som en stressig tid i sitt liv: 

“Det är stress, stress, stress och jakt, jakt, jakt. Så kommer jag ihåg min vardag.” (ID6). 

ID 2 berättar också om jagandet efter droger: “Tillslut såg ju dagen ut såhär att bara få 

tag på pengar för att kunna få i mig nästa drog liksom, det var ett evigt jagande hela 

tiden” (ID 2). ID 1 berättar att amfetamin gjorde henne klarare i huvudet: “Jag pluggade 

till mitt moppe-körkort… när jag var påverkad av amfetamin [...] Jag lärde mig om andra 

världskriget när jag var påverkad av amfetamin, bara på en natt. Liksom, det är ju något 

som jag inte har lärt mig på en hel termin i skolan, när jag var yngre. Så allting blev 

mycket lättare liksom, när jag missbrukade [...]” (ID 1). ID 10 levde vid sidan av hennes 

vad man kan kalla för ett normalt liv:   

 

Jag jobbade i restaurangbranschen. Lämnade minstingen på dagis, gick och jobbade. Ibland så 

när man kom hem så var min man påtänd. Då knarkade man till fem på morgonen… å sen 

gick jag med mitt barn till dagis, och sen vilade man ju. Sen gick man och jobbade. Jag 

jobbade ju på restaurang, så då började man ju typ tre på dagen. Jag har jobbat hela livet och 

så, missbrukat…                                                                         

  (ID 10)                     

 

Kvinnornas fokus i detta skede har endast varit försäljning av narkotika och för att få tag på 

pengar för att få i sig en dos. Kvinnorna har här hamnat i ett missbruk som varit svårt att stå 
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emot på grund ämnen som påverkar kroppen och deras tankeförmåga genom att ha fått ett rus. 

Rusen kan både omfatta positiva och negativa känslor som påverkar kvinnornas medvetenhet 

och kontroll. Kvinnorna förmedlar även att de upplevt sårbarhet på grund av deras levnadssätt 

som bidragit till att det varit svårare att avstå narkotikan.   

 

Kvinnor som frekvent använder droger kan exempelvis skapa en slags konformitet kring 

droganvändning. Dock ser omgivningen fortfarande det som en avvikande handling, och detta 

kan då vara en förklaring till varför före detta kriminella kvinnor känner ett utanförskap och 

har svårt att återanpassa sig till samhällets normer (Becker, 2006, s.39).   

 

5.2.1 Starten på den aktiva fasen   

Gällande frågeställningen om hur kvinnorna påbörjade deras kriminalitet, det vill säga starten 

på den aktiva fasen fick kvinnorna berätta om deras bakgrund, vilket för mer än hälften kan 

knytas an till sköra sociala och ekonomiska förhållanden. Mycket tyder även på att klivet in i 

den kriminella världen för dessa kvinnor har haft sin grund i testandet av droger, alkohol och 

umgänge. En övervägande del påbörjade deras aktiva fas redan i ung ålder, runt 15 årsåldern. 

ID 6 förklarar: “Det började ju med lite självmedicinering kan man säga. Jag började dricka 

för att minska ångest. Det var lite utanförskap, jag tyckte inte att jag dög. Jag hade en dålig 

självbild i högstadiet, jag var lite överviktig [...] Så jag byggde upp någon form av... dålig 

självkänsla. Så då började jag ju å drack mycket “ (ID 6). ID 5 berättar att hon under sin 

uppväxt varit bosatt i en utsatt förort, där många av hennes vänner var involverade i 

kriminalitet redan från ung ålder:   

 

För det första så är jag uppvuxen med att gå i skola i en förort i [stad] som är klassad som en 

sån här extra utsatt ort där det är ganska mycket kriminalitet å såna saker. Och, även när jag 

flyttade till min mamma och gick i gymnasiet och bodde där i sju år så var det i två förorter, i 

[stad]. Så jag har haft ganska många, sådana… jag kände då mycket folk, å... haft en barndom 

med ganska mycket folk runt omkring mig som senare har börjat mycket med sånt… eh... men 

någonstans var det väl också att jag själv gjorde aktiva val. Jag själv valde att umgås med de å 

så.  

       (ID 5)  

 

Vidare berättar ID 5 att hon kände att hon inte lyckades vara tillräcklig framför hennes pappa 

eftersom hon oftast blev jämförd med sina kusiner: “[...] Jag kände att jag aldrig var så bra 

som han ville. [...] Det kändes inte som att jag kunde lyckas i den rollen som den här duktiga 

flickan ordentligt [...]” (ID 5). ID 8 berättar att under hennes uppväxt såg hon upp till de äldre 
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i hennes omkrets och försökte hon vara någon, “att bli någon” för att bli sedd av andra och 

därmed skapa en identitet under hennes unga ålder:   

 

Min kriminalitet spårade ju och sen så började jag umgås med lite äldre, de skickade mig  

runt och snattade på affärer och så där eh.... Jag tyckte att jag blev någon då [...] För att från  

början så snodde jag på affären för att bli någon, å så där, inte för att jag behövde  

pengar, utan för att bli någon. Men jag mådde bättre själv för att jag tyckte att jag blev  

någon. Jag fick bekräftelse om att jag dög och var bra [...] Jag såg upp till de för att de var 

äldre.  

      (ID 8) 

 

Den slutsats som kan dras utifrån kvinnornas berättelser, om hur starten av den aktiva fasen 

gick till är att alla har sina egna unika berättelser. Det som dock går att urskilja är att 

anledningarna berodde på kvinnornas upplevelser från deras bakgrund, mående och den låga 

självkänslan. Utifrån kvinnornas berättelser syns det tydligt att det funnits äldre i deras 

omgivning som påverkat deras tillvaro, exempelvis i ID 5s fall kände hon sig ständigt jämförd 

med andra i hennes omgivning och för ID 8 handlade det om att vilja vara som de andra för 

att känna en slags lycka.  

  

Lemert menar att den primära avvikelsen i stort sett sker av alla individer vid något tillfälle 

(Lilly, Cullen & Ball, 2015, s.154). Att i tidig ålder börja testa alkohol och tobak är något som 

vanligtvis sker, av olika anledningar, exempelvis av nyfikenhet, eller att skapa status, men 

också av psykisk ohälsa (Bergström, 2019, s.221). Oftast försöker individen då rationalisera 

handlingen som något tillfälligt eller som socialt acceptabelt. Men för dessa kvinnor fortsatte 

kriminaliteten, och en handling blev därefter till följd av andra handlingar. Det som skett i 

kvinnornas fall är den sekundära avvikelsen, som Lemert menar sker när samhället reagerat 

på den primära avvikelsen, och kvinnan blir därför stämplad som en avvikare (Lilly, et al. 

2015, s.154). Att exempelvis ID 8 började umgås med äldre likasinnade individer kan också 

vara en förklaring till att hon allteftersom tog efter deras världsbild och kultur. Förebilder har 

också en stor påverkan på utvecklandet av en kriminell livsstil (Bergström, 2019, s.221).  

 

Dessa kvinnor skaffar sig roller genom att presentera sig själva i möte med andra och därmed 

vill att andra ska få ett bra intryck av dem. I detta fall har kvinnorna sänt ut signaler om sig 

själva som omgivningen anser avvikande och inte kunnat acceptera (Goffman, 2009, ss.11, 

13). Det centrala för de flesta kvinnorna var att bli omtyckt och bli accepterad vilket var ett 

fundament i att söka sig till individer som anses vara som en själv och därmed generera sin 
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identitet (Goffman, 2014, s.119). En anledning till kvinnornas alkohol och narkotikamissbruk 

blivit stigmatiserade av deras omkrets är att de anses ha brister på den enskilde 

karaktären, eftersom bruket av narkotika för mestadels uppfattas som en negativ egenskap. 

Kvinnornas omkrets har givit dem egenskaper som missbrukare, som dock inte upplevs på 

samma sätt av dem själva (Goffman 2014, ss. 10–12).   

 

5.2.2 Motiven till de aktiva valen   

Att vilja avsluta en kriminell livsstil är enligt kvinnorna lättare sagt än gjort. Varför kvinnorna 

fortsatte med deras kriminella handlingar är av flera fall på grund av deras partners. ID 4 hade 

aldrig levt bland kriminalitet. Hon var 39 år gammal när hon för första gången kom i kontakt 

med kriminalitet, bland annat droger. Hon blev förälskad i en man som redan befann sig i ett 

missbruk. ID 4 var sjukskriven och hade därför dåligt med pengar medan hennes man inte 

hade någon inkomst alls. Detta ledde tillslut till att hon blev desperat till att hänga med honom 

när han utförde brottsliga handlingar för att få tag på pengar. Hon kände att det började spåra 

ur men hon kunde inte lämna honom ur sticket. ID 10 berättar om en liknande historia. Även 

hon blev kär i en man som använde droger. Hennes nyfikenhet över drogerna som ledde till 

att hon själv började använda amfetamin och röka på var det som fick henne att stanna kvar i 

den kriminella världen. Vidare var våldtäkt och misshandel en gemensam nämnare för en del 

av respondenterna. ID 7 berättar att hon under sin aktiva fas var den enda tjejen i det specifika 

kriminella nätverket, och på grund av det utnyttjades hon. Trots att hon kände att hon inte 

längre ville vara kvar fanns ingen möjlig väg ut:   

Alltså, det första valet man gör är ett aktivt val, men sen blir det inte ett aktivt val längre, sen 

blir det tvång. Du är tvungen… har du väl nästlat dig in, är du fast [...] Jag försökte dra mig ur 

därifrån, men det slutade med att jag blev gruppvåldtagen istället, så att… det var väl deras 

sätt att säga det kan du fetglömma. 

      (ID 7) 

Att kvinnorna blivit utsatta för hot och våld innan och under deras aktiva fas kan refereras 

till Gålnanders syftande med att kvinnor oftast blir av med deras stödnätverk, som exempelvis 

familj, nära vänner och stöd från övriga samhället på grund av våldsamma relationer som gör 

det svårare för dem att ta sig ur kriminaliteten (Gålnander, 2019, s.440). Eliasson menar att 

när motparten känner sin auktoritet hotad rör det sig om en slags utnyttjande av partens 

svaghet. Framförallt för parten som inte kan försvara sig fysiskt (1997, ss.28–29).  
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Ett annat märkbart mönster är talandet kring hur viktigt pengar var för kvinnorna. Dels för att 

snabba pengar triggade igång fortsatt kriminalitet, men även för att pengar var den snabbaste 

länken till droger. ID 5 berättar att pengar var en viktig aspekt. Hon skulle bara göra lite grann 

och sen sluta, men det fortsatte som en ond cirkel. Hon berättar att drogerna hon tog gjorde att 

hon inte kunde tänka klart. ID 2 beskriver fem av sina år i den kriminella världen som 

schyssta och bra. Hon tjänade massor med pengar av narkotikaförsäljning, reste mycket och 

köpte allt hon ville ha under den tiden. Men tillslut ledde hennes levnadssätt in i en ren misär. 

ID 2 berättar att: “Men sen tillslut såg ju dagen ut sådär att bara få tag på pengar, för att få i 

mig nästa drog liksom [...]” (ID 2). ID 8 sökte efter att hitta lycka genom pengarna. Men när 

hon idag kollar tillbaka på den tiden berättar hon att det inte var värt det då den kriminella 

livsstilen bestod av hysteri:  

 

Mot slutet var det narkotikabrott. Då hade jag ett liv när jag bodde med mina små barn, då 

hade jag skaffat mig ett arbete för att ha en laglig sysselsättning eller ja, inkomst. Meningen 

med mitt senaste brott var för att jag skulle få mer pengar till mig och mina barn för att vi ska 

kunna sätta lite guldkant på tillvaron, men det vart ju kaos istället. 

      (ID 8)  

ID 3 avslutade sin kriminalitet när hon blev gravid med sin dotter. Men efter att hennes 

mamma fick en hjärnblödning och hamnade på sjukhuset i två år fick hon även ansvaret över 

hennes två yngre syskon som inte var myndiga. Med hennes mamma på sjukhuset hade hon 

två lägenheter att betala och tre barn att ta hand om. Hon kontaktade vänner hon tidigare hade 

brutit kontakten med för att få tag på snabba pengar. ID 3 beskriver följande: “[...] Jag började 

med kriminaliteten igen [...] Jag har försökt att backa några gånger men det är ju oftast under 

hot och det är svårt att lämna [...] jag klev in i en väldigt mörk värld.” (ID 3). 

För ID 3 och 8 handlade de kriminella gärningarna om att ställa upp och finnas som stöd för 

deras familjer som mycket handlar om en slags ekonomisk press. ID 3 beskriver det som en 

mörk värld som är svår att ta sig ur när man väl klivit in i den, lika så gör ID 8 som beskriver 

kriminaliteten som kaotisk.  

ID 7 berättar att hon både arbetat med att överlämna automatvapen, narkotika och även som 

eskort för att söka sig till rika män som har förmögenheter för att lura på dem med pengar och 

personliga uppgifter: 

Min främsta uppgift de senaste två åren har varit att hitta män. De gjorde en profil åt mig. Och 

då skulle jag hitta rika män, gå på dejt med de. Medan jag var på dejt med de skulle jag ta 
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deras kontaktuppgifter, fota av legitimation, bankkort å allt sånt. Medan vi var borta så var de 

rånade på allt som fanns i hemmet i princip. Det var lite såna saker. Så de skapade ju liksom 

en profil där jag utgavs för att vara eskort och… det var ju så vi hittade våra mål som vi 

använde, ja men liksom de här männen har ju pengar, vi ska ta oss i i deras hus å vi ska ta allt 

de har. Det är på det sättet vi kvinnor används som lockbete också. Jag vet flera stycken tjejen 

som fått en profil. Så vi är lockbeten och transportörer”  

(ID 7)  

För ID 7 handlade det om att gå in i en slags yrkesroll inom den kriminella världen som hon 

beskriver för att erhålla stora summor av pengar. Hon satte sig alltså in i en roll då hon utgav 

sig vara eskort för att övertyga rika män. Hon har också tagit sig rollen med att ha en duperad 

inställning och säkerligen haft en stark tilltro om den karaktär som spelats är autentiskt, på 

samma gång har hon haft en cynisk inställning som då varit avsiktligt och planerad samt varit 

vetande om skådespeleriet som spelats vid detta skede (Goffman 2014, ss.25–26). Det 

markerar en fördel i att vara en kvinna då kvinnor mestadels tilldelas egenskaper som männen 

inte har, exempelvis i den kriminella världen kan de dra nytta av sina kvinnliga fördelar för att 

kunna överleva. Kvinnliga fördelar kan i detta sammanhang kan intrycksmässigt innebära 

utstrålning, skönhet och även att de i den kriminella världen har en mer osynlig position då 

kvinnan som brottsutövare i högre grad anses som offer när det kommer till rättsväsendets 

kännedom (Kordon & Wetterqvist, 2016, ss.145–147).   

 

Att i tidig ålder skapa och stärka sina sociala band är viktigt för att klara sig med livet i behåll 

(Bergström, 2019, s.76). De aktiva valen har enligt Hirschis teori generellt sett berott på att 

kvinnorna inte haft starka sociala band, det vill säga att de varit försvagade som har lett till att 

kvinnorna haft det lättare till att avvika (Hirschi, 2002, s.16). Som tidigare nämnt var den 

övervägande delen av kvinnorna unga när de påbörjade sin aktiva fas, men samtliga kvinnor 

fortsatte med kriminaliteten. Motiven till fortsatt aktivitet, vilket också kan kopplas till det 

som tidigare nämnts, är dels nyfikenheten, och att vilja skapa spänning eller hitta status bland 

en grupp individer. En annan viktig aspekt är även pengar och droger (Bergström, 2019, 

s.221) som i kvinnornas beskrivningar fungerar som länken till att skaffa en bra tillvaro för 

deras familjer.  

 

Att många av kvinnorna lyckats hålla sig kvar eller hittat tillbaka till kriminaliteten kan syftas 

till ambivalenta känslor som uppstår för kvinnorna som befunnit sig bland “icke- 

stigmatiserade människor. Detta kan göra att kvinnorna känner skam och emotionella skulder 

för sitt egna stigma. Dessa kvinnor har valt att följa en del av samhällsnormerna, dock har det 
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på samma gång varit svårt för dem att dementera sina stigman, vilket av den anledningen har 

kvarhållit kvinnorna hos den befintliga stigmatiserade gruppen samt blivit svårt att ta sig ur 

den kriminella världen (Goffman 2014, s.119).   

 

5.2.3 Relation till omgivningen  

Kvinnorna berättar att deras levnadssätt i många fall har skapat en ständig oro för deras 

anhöriga. Vissa av kvinnorna förlorade kontakten med deras familjemedlemmar under tiden 

de var i den aktiva fasen. En anledning till att de anhöriga tog avstånd berodde på att de hade 

hjälpt tillräckligt för att få de ut ur kriminaliteten samtidigt som de inte längre hade kontroll 

över sina barn.  ID 8 var en av de kvinnor som förlorade kontakten med hennes familj: “[…] 

både min mamma och pappa tog avstånd från mig. Nu innan mitt sista fängelsestraff så hade 

jag inte pratat med min mamma på fyra år, pappa på fem år, ingen kontakt med syskon. 

[...] Ja, de har ju tagit avstånd.” (ID 8). ID 9 berättar att hennes kriminalitet har påverkat 

hennes familj jättemycket: [...] Mitt missbruk och kriminella nätverk påverkade dem. Det var 

mycket knark som kom in i familjen då. Pappa fick stress [...] han gick ner i vikt och mådde 

inte alls bra. Det påverkade de jättemycket” (ID 8). ID 1 berättar om att hennes omgivning 

reagerade så starkt att det till och med ledde till att hennes mamma tog självmord på grund av 

henne eftersom hon ständigt var orolig över sin dotter. Hennes mamma hade ingen kontroll 

över sin dotter vilket påverkade deras relation:  

Min mamma till tog livet av sig tvåtusenfem på grund av mitt missbruk. Hon tyckte det var för 

jobbigt. Hon visste inte var jag var någonstans, hon fick aldrig tag på mig när hon försökte 

ringa… Hon trodde jag låg våldtagen i någon buske död.     

(ID 1)  

Avsaknaden av kontroll över sin dotter kan tyda på att ID 1 saknade anknytning till sin 

mamma under hennes uppväxt. Problematiken skapas då ID 1 inte i första hand ser upp till sin 

mammas värderingar och attityder utan söker sig till det hon anser vara rationellt i hennes fall, 

vilket i ID 1 fall var att hamna i missbruk och kriminalitet. Att familjerna i många fall dragit 

sig undan tyder på att kvinnornas avvikande från samhällets normer skapat en strid mot deras 

närståendes förväntningar och önskemål (Hirschi, 2002, s.83). Hirschi menar att det är viktigt 

att tidigt stärka anknytningen mellan föräldrar och barn för att individen ska kunna bevara det 

sociala bandet starkt (ibid).   
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Vid talandet om bekantskapen under den aktiva fasen berättar ID 10 att hon i efterhand 

typifierar sig själv in i en specifik grupp, och samtidigt upplevde gemenskap med kamraterna 

som hon lärde känna via hennes exmake: “[…] så här är det ju, att jag har knarkat så jag har ju 

varit brottslig […] då hamnade jag bland de här som också knarkade då, så jag lärde känna de. 

Jag hängde ju med de när vi var skilda. Då var man ju en i gänget liksom […] jag tillhör den 

sorten […]” (ID 10). Medan ID 8 säger att även om hon höll på med försäljning av knark 

försökte hon ta avstånd från andra som missbrukade droger: “[…] För det första, jag knarkar 

inte å sen… jag ville inte umgås med missbrukare fast än jag sålde knark, för jag ville leva 

som en normal familj” (ID 8). Dessa kvinnor kände också skuld- och skamkänslor som 

påverkades av. ID 3 talar om att hon upplevde starka känslor som påverkade hennes 

självkänsla: ”[…] Men, på insidan så bråkar mina känslor var och varannan dag med att jag 

känner mig misslyckad, meningslös och väldigt skamfull” (ID 3). 

 

Goffman talar om den egna gruppens tillhörighet, med andra ord förmedlar kamraterna en kod 

för hur denne ska uppträda som sedan dennes egenskaper tilldelas av gruppen och individen 

själv tilldelar sig, dessa egenskaper är konstruerade av gruppen som denne tillhör (Goffman, 

2014, s.125). “Individens verkliga grupp är alltså den population av individer vilka sannolikt 

får underkasta sig samma försakelser som han på grund av att de har ett och samma stigma; 

individens ‘verkliga’ grupp är alltså i själva verket den grupp som kan diskreditera honom” 

(Goffman, 2014, s.124). Goffman beskriver också att en individ kan ha motstridiga känslor i 

förhållande till sig själv, allt eftersom individen inte helt och hållet kan frigöra sig samtidigt 

som denne inte vill identifiera sig med den befintliga gruppen, detta indikerar också på att 

individen normaliserar sitt uppträdande i jämförelse med de andra (Goffman, 2014, ss.118–

119).   

 

Enligt Hirschi begås flesta kriminella handlingar tillsammans i grupp. Aktiviteterna som 

utförs i grupper är orsaken till att kriminella vanligtvis umgås med andra kriminella (Hirschi, 

2002, s.135). Attityder och värderingar är något som generellt sprider sig bland gruppens 

medlemmar (Hirschi, 2002, s.137). Exempelvis kan kvinnor som själva missbrukar känna en 

tillhörighet till andra missbrukare och därav skapas en viss subkultur. En subkultur innebär en 

mindre grupp med samma livsstil; som i detta fall identifierar kvinnorna som missbrukar 

(Becker, 2006, s.35).  Beckers förklaring är i detta fall ett konkret exempel: “En drogberoende 

berättade en gång för mig att hon kände att hon verkligen hade ‘fastnat’ när hon insåg att hon 

inte längre hade några vänner som inte var drogberoende” (Becker, 2006, s.44). Övertygelsen, 
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det vill säga tron på att samhällets sociala, moraliska och rättsliga regler efterföljs därför inte 

av kvinnorna som är djupt involverade i en subkultur (Hirschi, 2002, s.199).   

 

5.3 Avslutandet av den aktiva fasen 

Alla 10 kvinnor uppgav att de avslutat deras kriminella livsstil. I denna del av resultatet 

redogörs berättelser om upphörandeprocessen och hur kvinnornas liv ser ut idag. 

Gällande den andra delen av den första frågeställningen om vad som fick kvinnorna att 

avsluta deras kriminella livsstil har det i kvinnornas fall funnits en drivkraft och 

motivation som har gjort det möjligt för dem att ta sig ur kriminaliteten. Det handlar allt 

ifrån att vara trött på den tärande livsstilen till att inte vilja fortsätta såra deras närstående. 

ID 3 berättar att vändpunkten för henne var när hon insåg att hennes liv påverkat dottern: 

“Att inse att man faktiskt har sårat och svikit den man älskar som mest och ska ta hand 

om fick mig att vända” (ID 3). ID 1 berättar också att hennes vändpunkt skedde när hon 

blev gravid med sin son:   

Så de va liksom som att de va som att någon hörde mig, ja vet inte va som hände... Jag var 

väldigt trött på det iallafall… åh när jag väl visste att ja va gravid, då kämpade jag för att 

behålla mitt barn…Så att han blev en morot för mig, att fortsätta liksom… jag ville verkligen 

ha honom kvar.      

      (ID 1) 

ID 7 berättar att hon var tvungen till att ta sig ur kriminaliteten för att rädda sig själv och sin 

familj, dels för att hennes syster tillslut gick i hennes fotspår, men även för att hon var rädd 

om sitt egna liv: “[...] Jag gillar inte vapen, jag gillar inte såna här saker, det är inte jag 

egentligen. Jag vill leva ett vanligt liv [...] Min syster gick i mina fotspår tillslut, vilket var lite 

därför jag kände att jag behöver ta mig ur det här… för min syster” (ID 7). ID 9 berättar om 

likvärdiga känslor gällande avslutandet av den aktiva fasen. Hennes liv var tillslut i fara: 

Det var en stor hotbild jag hade emot mig. De sista månaderna så var det bråk, vapen, och jag 

blev sjuk då folk förgiftade mig. Det var egentligen… jag var fett rädd för mitt liv. Någonstans 

på vägen så var jag tvungen att sluta knarka liksom. Det var ju drogerna som höll mig i den 

här skiten, det var inte människorna. Jag var beroende av drogerna. Så mitt i den här stressen, 

kriminaliteten och hoten så körde min mamma mig till min moster som är drogfri. Efter det så 

förstod jag väl att jag inte hade något val… jo, jag måste sluta. Jag måste säga upp 

bekantskapen för att rädda mig själv.  

      (ID 9) 

I dessa fall är det synligt att den kriminella livsstilen inte längre varit ett alternativ, främst för 

deras egna säkerhet. Möjligheterna med att dra sig undan blir då att känna en slags 
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identifikation med det övriga, konforma samhället. De flesta av kvinnorna berättar att de inte 

har haft en destruktiv uppväxt, utan snarare har problemen uppstått vid tonårsåldern på grund 

av nya bekantskaper och av specifika händelser. Att känna en identifikation till övriga 

samhället kan då inte förverkligas förrän kvinnorna funnit kontroll över deras liv. Individen är 

ständigt i behov av tillhörighet och skyddar sin överlevnad genom att söka stöd och 

bekräftelse hos grupper som är likasinnade (Bergström, 2019, s.76). Av denna anledning har 

det, som tidigare nämnts funnits flertal anledningar till att kvinnorna fortsatt sina kriminella 

aktiviteter då deras omgivning bestått av kriminalitet – och utan hjälp och stöd kan återfall i 

kriminalitet förverkligas. Det är dock lika viktigt att ha en omgivning utanför kriminaliteten 

som kvinnan kan finna stöd hos för att kunna ta sig ur den livsstilen, vilket i stort sett alla 

dessa tio kvinnor har haft. Mycket har förverkligats tack vare organisationen KRIS samt 

kvinnornas familjemedlemmar.   

 

Social kontrollteorin som i grunden handlar om varför individen inte begår brott kartlägger de 

fyra elementen; de sociala banden som under den aktiva fasen för dessa kvinnor varit 

försvagade. Vid avslutandet av en kriminell livsstil blir utfallet att kvinnorna stegvis stärker 

de sociala banden genom att anpassa sig till samhällets normer och värderingar (Hirschi, 

2002, ss.27–29), som i kvinnornas fall varit möjligt med hjälp av KRIS och deras 

familjemedlemmar.   

5.3.1 Livet idag  

Utifrån deras egna berättelser lever samtliga kvinnor under mycket bättre omständigheter än 

vad de gjorde under deras aktiva fas. Det har för många av kvinnorna varit en lång väg, och 

de har fått börja på ruta ett när det gäller familj, arbete och bostad. ID 3 berättar att hon idag 

lyckats ta sig ur kriminaliteten, men att det inte har varit en dans på rosor: “[...] Jag förlorade 

allt när jag åkte in. [...] så jag kom ut till ingenting. Jag hade påsarna från anstalten och visste 

inte riktigt vart jag skulle ta vägen [...]” (ID 3). ID 6 uttalar sig också om att det varit tufft: 

“[...] Det är uppförsbackar och nedförsbackar [...] Det kan inte vara rosor och solsken varje 

dag”. Vidare förklarar hon: 

Jag blir inte rädd och flyr åt andra hållet och gör något dumt. Jag står kvar och hanterar det 

som kommer, och kan jag inte det så ber jag om hjälp [...] Vissa dagar är ju inte roligt, och då 

får man acceptera det. Så det var en anledning jag knarkade för, det var tristess. Jag tyckte det 

var tråkigt helt enkelt. Så nu har jag lärt mig att ha tråkigt också, och det är helt okej. Jag 

tycker att det är ett val, man gör ett val. Nu vill jag inte något mer, och så gör man inget mer. 

Ibland halkar man tillbaka, men man vet att man inte vill det, å då är det bara att ta nya tag. 
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Eller bara… det är inte bara å bara, vissa har värre problem. För mig har det varit ganska 

enkelt att göra det valet, att sluta.     

      (ID 6) 

För samtliga kvinnorna har det varit sunt förnuft att själva resonera kring avslutandet av den 

aktiva fasen. Det som spelat störst roll har varit att inse att det inte längre varit gynnsamt att 

missbruka, få in snabba pengar eller generellt begå kriminella handlingar. Genom social 

kontrollteorin visar det att kvinnorna har kunnat stärka sina sociala band. Att kvinnorna hittat 

tillbaka till sina familjer, bland annat fått tillbaka vårdnaden av sina barn och skaffat sig en 

sysselsättning innebär att delaktigheten i det konventionella samhället inskränker tiden och 

möjligheten till att återigen hamna i den kriminella världen (Hirschi, 2002, s.30).  

 

Individen som tagit sig ur den kriminella livsstilen tilldelats därefter en ny stigmatiserad 

identitet. Den nya omgivningen kan komma att döma individen som haft otur i livet och farit 

illa ut, medan de tidigare bekantskaperna fortfarande har den gamla föreställningen som 

denne var förut, vilket de antingen accepterar eller inte (Goffman, 2014, s.44).   

 

5.4 Identitet 

Gällande frågeställningen om vilka upplevelser av konsekvenser kvinnorna har haft av 

deras kriminella livsstil har upplevelserna bland annat varit en väldigt mörk värld. 

Erfarenheter av kriminaliteten har för dessa kvinnor uppfattats på olika sätt. Nio av de tio 

kvinnornas återberättelse om hur de upplevde sig själva under den aktiva fasen, ansåg de 

sig vara stigmatiserade av omgivningen, samt i efterhand identifierade sig själva som 

missbrukare, snarare än någon som endast använde droger och i många fall var de 

beroende av en manlig karaktär. Vad gäller kvinnornas syn på sin identitet ombads de att 

berätta om hur de idag ser tillbaka på sig själva. Svaren var väldigt varierande beroende 

på omständigheterna de varit med om och hur de mår idag.  

 

ID 4 har en positiv inställning när hon återblickar på sin kriminella tid: “Det har varit 

väldigt intressant faktiskt. Jag klev ju absolut in i en helt ny värld [...] Jag är glad över 

min erfarenhet, men jag är glad att jag är ur det” (ID 4). ID 7 berättar att hon idag lider av 

psykisk ohälsa på grund av det hon gått igenom: “Jag har ju fått men, i form av PTSD. 

Jag har ju ångest å så [...] Min självkänsla är väl densamma, men min självbild… jag ser 

mig inte i den världen längre” (ID 7). ID 3 berättar om en slags uppgivenhet när hon 

tillbakablickar på vem hon en gång i tiden var, och att det påverkat hennes självbild: 
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“Idag… jag ser mig själv… alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det men… smutsig och 

inte kan tvätta mig själv [...] Jag känner mig misslyckad, meningslös och väldigt 

skamfylld” (ID 3). ID 5 berättar att efter att hon avtjänat sitt straff i fängelset så kände 

hon sig rätt så tom och värdelös. I början var hon även rädd för sin framtid: “När jag kom 

ut var jag väldigt rädd. Även när jag söker jobb så kan de söka på mitt namn och så 

kommer det fram vem jag är. [...] Tänk om de dömer mig, tänk om de inte kommer vilja 

ha mig” (ID 5). ID 3 talade om att hennes psykiska välmående påverkade henne väldigt 

mycket under starten av den aktiva fasen:  

Efter en tragisk händelse… Jag blev tyvärr gruppvåldtagen, en gruppvåldtäkt när jag var 

fjorton år, och jag vågade inte berätta detta för någon, försökte hålla modet uppe [...] Så jag 

började få ett skadebeteende. Jag började skada mig själv.  

(ID 3)  

Av den beskrivning kvinnorna gav om vad kriminalitet enligt de innebär, kände samtliga igen 

sig i det de hade delat med sig av. Bilden av vad kriminalitet innebär har även kommit till att 

ändras för många av dessa kvinnor. Bilden ID 5 hade av kriminalitet såg inte densamma ut 

som den gör för henne idag: “[..] Då kunde jag själv avgöra va som jag tyckte var rätt och fel. 

Liksom, våldsbrott tyckte jag var fel, då man var kriminell. Men de sakerna som jag gjorde 

ansåg jag inte vara kriminella saker på samma sätt. Jag tyckte väl att jag gjorde mina egna 

lagar å så” (ID 5). ID 2 berättar att hon tillslut såg sig själv i den rollen som avvikare och alla 

utomstående som kom henne nära stängde hon ute: “Alltså, det finns ingenting som en 

narkoman skyddar så mycket som sin drog” (ID 2). Vidare berättar hon: 

Det är såna kontraster. Det jag hade nytta av där ute då, alla fasader, alla masker, alla attityder, 

alla kriminella attityder... det var något som var nödvändigt för att överleva där ute liksom. 

Det är ganska tufft att vara en missbrukande kriminell kvinna idag. Jag har klarat mig otroligt 

bra om man jämför med andra liksom, det finns nästan inte en enda tjej som inte har blivit 

våldtagen till exempel, men jag har klarat mig från det peppar, peppar.  

      (ID 2) 

 

Trots att kvinnorna idag tagit sig ur kriminaliteten, och att avvikarkarriären har nått sin ände 

är det svårt att undgå hur kvinnorna idag mår och att det påverkat deras syn på sig själva. 

Främst på grund av stämplingen som satt sina spår. Kriminologen Robin Gålnander, 

doktorand vid Stockholms universitet menar att brottsutövande kvinnors levnadssätt 

kan komma att resultera i ett utanförskap och i en livsstil bland kriminalitet och normlöshet 

(Gålnander, 2019, s.441). Således kan dessa kvinnor få långtgående konsekvenser för deras 
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medvetna samt omedvetna val av levnadssätt. Becker menar att det slutgiltiga steget i 

individens karriär som avvikare är denne accepterat sig själv som det, nämligen en 

självuppfyllande profetia. Kvinnan kan exempelvis vara en mamma, syster och arbeta som 

frisör. Att vara kriminell behöver inte påverka kvinnans förmåga att klippa håret på kunder, 

men att bli stämplad som kriminell kan skapa utmaningar till att fortsätta jobba kvar (Becker, 

2006, s.41).  

 

Vidare menar Becker att ett fortsatt aktivt deltagande i avvikande handlingar innebär 

konsekvenser som “en drastisk förändring av individens offentliga identitet” (Becker, 2006, 

s.39). Många av kvinnorna associerar inte längre sig som kriminella idag. 

Dock kommer stämpeln efter avslutad aktiv fas att fortleva, i och med deras förflutna. 

Individer i deras omgivning som en gång i tiden stämplat de som avvikare, det vill säga 

kriminella och lagöverträdare kommer därefter se de som före detta kriminella. Detta innebär 

att etiketten som avvikare fortfarande finns kvar i deras liv (Becker, 2006, s.40).   

 

Eftersom alla respondenter tillfrågades om de kände igen sig i deras beskrivning om 

kriminalitet, identifierade de sig själva som brottsling vilket markerar att de stigmatiserade 

kvinnorna är medvetna samt erkänner deras stigma, som därefter själva avgör om de ska 

reformera den stigmatiserade egenskaperna (Goffman, 2014, ss.16–17). Till exempel ID 5 

skapade sina egna lagar och regler under hennes aktiva period, hennes kriminella handlingar 

enligt henne stigmatiserades inte förens hon i efterhand återberättar hennes berättelse och 

markerar att dessa handlingar idag är kriminellt. En del av dessa kvinnor ansträngde sig också 

för att undanhålla sina stigman och styrde med ohederliga metoder deras kriminella 

handlingar för omgivningen, framför allt sina barn. Det förekommer att kvinnornas stigma 

kan vara misskrediterat som innebär synlighet för deras omgivning likaså kan stigman vara 

dolda vilket således är misskreditabelt (Goffman, 2014, s. 51). Detta visar att kvinnorna har 

antingen avsiktligt eller oavsiktligt dolt deras stigma, de har också haft en negativ inställning 

till deras omkrets och inte sett de möjligheter som finns till förbättring under den aktiva fasen 

(Goffman, 2014, s. 26). Således visar detta att kvinnorna har spelat olika roller i samband med 

deras identitetsskapande i olika kontexter.   

5.4.1 Uppfattningar om könsskillnader i kriminalitet  

När intervjuerna riktades mot frågor gällande könsskillnader talade de flesta av kvinnorna att 

kriminalitet generellt, utifrån deras egna syn och hur de tror omgivningen uppfattar skillnader 
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på ett eller annat sätt är en mansdominerad värld. ID 6 berättar att hon tycker att det är en stor 

skillnad i dagens samhälle: “[...] Det är ju en mansdominerad värld, kriminaliteten, eller… 

den kriminella världen” (ID 6). ID 1 säger: “Jag tror nog att det är grabbarna som är värre [...] 

Tjejer är lite lugnare… faktiskt [...] Jag upplevde det så [...] alltså, oftast är det ju liksom så att 

det är killarna som fixar pengarna å knaket liksom…” (ID 1). ID 7 berättar om att 

kriminaliteten är så pass associerad med manlighet att kvinnorna nonchaleras:  

Jag som tjej är mindre misstänksam i den världen, därför är jag väldigt lätt att använda [...] Jag 

tror omgivningen inte vet på riktigt hur det faktiskt ser ut. Jag tror att folk är väldigt blinda 

inför att… ja men kvinnor… det finns inga kvinnor som gör så här liksom. Men vi är ju 

många som är dolda… vi är dolda [...] Politiker, omvärlden, familjemedlemmar… de vet inte 

hur djupt det faktiskt går och hur djupt man faktiskt går in i det, utan att liksom… vara synlig. 

De generaliserar allting så grovt [...]   

      (ID 7)  

En annan viktig aspekt var även att mer än hälften av kvinnorna såg sig själva som det 

svagare könet. ID 3 konkretiserar detta genom sin syn på könsskillnader: “[...] Män är lite mer 

robusta, lite mer hårda på något sätt [...] Jag var mer sårbar fastän jag inte ville visa det, så 

känner jag mig mer sårbar som kvinna i det kriminella livet” (ID 3). ID 5 har liknande syn 

som ID 3 har: “[...] En tjej måste hävda sig mer och ha en kille vid sin sida för att inte råka ut 

för något [...]” (ID 5). ID 10 berättar om att hon tror omgivningen stämplar kvinnor som det 

svagare könet: “Ja… det är synd att kvinnorna är sådär, kriminella [...] På något vis det 

svagare könet, mer utsatta… de som tar hand om barnen, och barnen lider… det är liksom en 

sak om papporna är ute och mammorna är hemma” (ID 10). ID 2 talar också om kriminella 

kvinnors mammaroll, att det är mer stigmatiserat att vara mamma och kriminell:  

“[...] Det är mycket mer skamfyllt att vara en kvinna och missbrukare än en man. Och 

framförallt när man tänker på mammor, där är det ju jätteskambelagt att liksom… att mammor 

ska sitta i fängelse [...] Om vi tittar på endast antalet anstalter… det finns fyra eller fem 

kvinnoanstalter och det finns typ femtio för män. Så resurser för kvinnor är mycket, mycket 

sämre än vad det är för män [...] Jag tror också att samhället ser på det så, att kvinnor och 

mammor ska vara hemma och ta hand om sina barn, inte sitta i fängelse”.  

      (ID 2) 

Sammantaget förhåller sig kvinnorna till att jämföra kvinnlig brottslighet med manlig 

brottslighet i deras förklaringar till könsskillnader i kriminalitet. Mycket av det som talas om 

kan ses som könsstereotypiska aspekter som utmärker kvinnlig brottslighet som betydligt mer 

negativt laddat och konsekvenserna blir därför fler. Fortfarande lever en viss särsyn kvar på 

den kvinnliga kriminaliteten gentemot den manliga. Till exempel har studier visat att 
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kriminella kvinnor oftare än manlig stämplas som uttryck för patologiska drag (Walldén, 

2000, s.3). När en kvinna ses som kriminell är det okvinnligt, med hänsyn till de rådande 

könsnormerna, att kriminalitet är oförenligt med den kvinnliga könsrollen medan det nästan 

aldrig förekommer att kriminalitet är omanligt, snarare kopplas kriminalitet direkt till 

manlighet (Walldén, 2000, ss.3, 10; Bergström, 2019, s.44). Kvinnors kriminalitet är därför 

mer dold då kriminalitet lämpligen betraktas som ett manligt fenomen (Feely, Aviram, 2010, 

s.152). Kvinnorna blir därför mer benägna till att upprätthålla en slags fasad för att kunna 

överleva i den kriminella världen. Teoretikern Howard S. Becker exkluderar diskussioner om 

kvinnor (Walldén, 2000, s.47), men förelägger däremot att avvikande individer vanligen 

definieras som patologiska, det vill säga att de lider av en sjukdom (Becker, 2006, s.20). Som 

tidigare nämnt, med hänsyn till Wetterqvists mad or bad begrepp beskrivs 

kvinnors kriminogena beteendemönster som avvikande handlingar eftersom de oftast beskrivs 

som sjuka och galna (Kordon & Wetterqvist, 2006, s.189). Becker uttrycker sig metaforiskt i 

jämförelsen mellan mental ohälsa och fysisk sjukdom: “En homosexuells eller drogberoendes 

beteende betraktas som utslag av en mentalsjukdom på samma sätt som diabetikerns problem 

med att få sår att läka ses som symptom på hans sjukdom” (Becker, 2006, s.20).  

 

Det tidigare nämnda begreppet ambivalent går också att koppla till könsskillnader. Dessa 

kvinnor upplevde sig vara skamfyllda för sitt stigma på grund av deras roll som kvinna, att 

tillhöra det kvinnliga könet innebär även att de behöver inta en roll som mamma och leva upp 

till den rollen i omgivningen (Goffman, 2014, 118–119).   

 

6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat/analys i förhållande till tidigare forskning samt 

resultat/analys i förhållande till teori att diskuteras. Nästa del redogör för metodvalet i 

relation till studiens resultat. Slutligen presenteras en sammanfattning om praktiska 

implikationer för vidare forskning. 

 

6.1 Summering  

Uppsatsens syfte var att undersöka kvinnors subjektiva upplevelser och erfarenheter av 

kriminalitet, samt upplevelser av konsekvenser kring sin livsstil och identitet. Med hjälp 

av en fenomenologisk metod intervjuades tio före detta kriminella kvinnor för att skapa 

en förståelse av studiens forskningsfrågor: vad fick kvinnorna att påbörja samt eventuellt 
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avsluta deras kriminella livsstil, även frågan: vilka upplevelser av konsekvenser en 

kriminell livsstil haft på dessa kvinnor.   

 

Vi har funnit mönster mellan respondenternas svar, vilket ökar trovärdigheten och kunskapen 

för vårt resultat. Slutsatsen som kan dras från resultatet är att drogmissbruk är en grundorsak 

för nio av tio kvinnor, och psykisk ohälsa var en grundorsak för alla tio deltagare för 

påbörjandet av en kriminell levnadssätt. För alla kvinnor har kriminaliteten varit som en 

yrkesverksamhet, för försäljning av droger och en sponsring av egna missbruket. Vid 

avslutandet av den aktiva fasen nämner samtliga kvinnor minst en anhörig, och att den 

anhöriges roll har varit betydelsefull i den mening att kvinnorna lyckats avstå från 

kriminaliteten.  

 

Vi fann även ett märkbart mönster om kvinnornas upplevda konsekvenser av deras identitet 

kring självbild. Dessa kvinnor upplevde att under den aktiva fasen hade dålig självbild 

beroende på vilka kontexter de befann sig i. För vissa av kvinnorna upplevdes att deras dåliga 

självbild har fortsatt även efter den avslutande fasen medan för en del av dessa kvinnor 

tycktes deras självbild ha blivit bättre med tiden. Vid talandet om deras upplevelser av 

könsskillnader ansåg kvinnorna att det existerande skillnader i bemötandet av omgivningen 

och rättsväsendet på grund av deras könstillhörighet. De tycker att samhället har en annan 

uppfattning om kvinnor i den kriminella världen, att de anses som det svagare könet.  

 

6.2 Relation mellan resultat/ analys och tidigare forskning  

I följande del kommer studiens resultat att sättas i relation till den tidigare forskning som är 

redogjord i kapitel 2.   

 

Resultaten i denna studie uppvisar stora likheter till den tidigare forskning som har använts. 

Näst intill alla kvinnor bekräftar det den tidigare forskningen framlägger om starten på den 

aktiva fasen. Kvinnorna vittnar bland annat om psykisk ohälsa, vilket också har påvisats 

kunnat vara en faktor till att hamna i kriminalitet. Den tidigare forskningen har även bidragit 

till förståelsen för de sociala effekter som missbruket kan resultera i för kvinnorna. 

Kriminologerna Felipe Estrada och Anders Nilsson (2012) samt Kriminalvårdens rapport 

(2010) beskriver missbruket som en essentiell faktor för kriminaliteten, vilket även nio av de 

tio kvinnorna bekräftade. Även finns det kopplingar mellan kriminalitet, missbruk och 

våldsutsatthet, vilket flera av kvinnorna själva berättade om.   
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Baserad på den tidigare forskning är kriminaliteten främst betraktat som ett manligt fenomen. 

Detta kopplas till de normativa egenskaper som är associeras med kvinnlighet och manlighet. 

Kvinnorna ansåg att det fanns rådande skillnader mellan könen, framförallt gällande att 

kvinnorna är det mer svagare könet samt dolda i den kriminella världen. Det som dock inte 

framgår i tidigare forskningen är hur en kriminell livsstil påverkar individens identitet, såsom 

självbild och självkänsla efter avslutad aktiv fas. Det som framgår i den tidigare forskning 

förklaras på strukturnivå är könsstereotypiska drag, och hur vi utifrån normativa krav 

framställer en ”duktig flicka”. Därför kan vi i denna del inte dra en slutsats för någon tidigare 

forskning vad som gäller den enskilda kvinnans identitet och självbild.  

 

6.3 Relation mellan resultat och teori  

I denna del diskuteras resultatet i relation till de teoretiska referensram studien vilar på. I 

vår studie har social kontrollteorin, stämplingsteorin, stigmatisering, roller, 

och identitetsteorin varit en utgångspunkt för att identifiera och föra diskussion kring 

kvinnornas upplevelser och erfarenheter av kriminalitet. Sammanfattningsvis har vi 

lyckats med att applicera och koppla samman studiens syfte och resultat med de 

framtagna teoretiska perspektiven. 

 

De sociala effekterna som missbruket har tillfört har vi med hjälp av stämplingsteorin och 

stigmatisering, roller och identitetsteorin kunnat tolka kvinnornas identitetspåverkan, bland 

annat hur deras självbild har kommit att förändras efter avslutad aktiv fas. Gällande 

upplevelser av konsekvenser som kriminaliteten haft på dessa kvinnor har begreppen 

stigmatisering och stämpling varit centralt. I de valda teorierna har vi funnit en hel del likheter 

med respondenternas berättelser och upplevelser inom olika aspekter. Såsom stämplingsteorin 

som kopplats till kvinnornas berättelse kring hur deras omgivning reagerat och hur deras 

reaktioner fått de att framställas som en avvikare. En kritik mot stämplingsteorin är däremot 

att teorin inte förklarar varför kvinnor i lägre utsträckning stämplas som kriminella fastän 

kvinnan anses som det mer underordnade könet, och därav har mindre makt, i den kriminella 

världen. Genom stigmatisering, roller och identitet upplever dessa kvinnor att de satt sig in i 

olika roller beroende på sammanhanget de befann sig i samt har haft en stark tilltro till den 

karaktären som spelats. Utan hjälp av denna teori hade vi inte kunnat analysera hur 

kvinnornas identitet blivit påverkad av den kriminella livsstilen. Kvinnorna upplevde också 

att de ständigt var i motstridiga känslor kring den självbild och den identitet som påverkade de 
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under och efter den aktiva fasen. Kvinnorna erkände även den stigmatiserade identiteten som 

brottsling och detta kan således kopplas till identitet och stigmatiseringsteorin.   

Teorin om social kontroll har kopplats till kvinnornas upplevelse om deras sociala band under 

den aktiva fasen. Att de sociala banden varit försvagade samt hur de teoretiskt sett lyckats 

återanpassa sig till samhällets normer och värderingar kan som tidigare nämnt förklaras och 

förstås på strukturnivå. Vi kan inte dra någon generell slutsats om var och en av kvinnornas 

sociala band varit försvagade. Vi kan däremot förlita på oss teorin som stöd för att ge 

förklaringar till hur ett avvikande beteende kan förstås utifrån ett sociologiskt perspektiv och 

för att fånga viktiga förändringar i enskilda individers liv.   

 

6.4 Relation mellan resultat och metod  

Denna del av diskussionen redogör för relationen mellan resultat och metod, samt de 

metodologiska begränsningar som följt i samband med valet av kvalitativ metod, där vi 

resonerar kring svårigheter och problem som ansatsen har medfört.  

 

I denna uppsats har vi med hjälp av en kvalitativ, fenomenologisk forskningsansats analyserat 

och tolkat resultat från 10 halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (även kallat för 

semistrukturerade intervjuer). Intervjuerna stöds av en intervjuguide med förbestämda teman. 

Analysprocessen i denna studie har utförts genom att hitta centrala aspekter, med hänsyn till 

studiens syfte och forskningsfrågor, och detta resulterades i tre övergripande teman. Detta 

gjordes med hjälp av en allmän kvalitativ analysprocess. Som vi nämnt i metodkapitlet 

(kapitel 3) var fördelen med förbestämda teman att kvinnorna fick möjligheten att tala fritt om 

deras upplevelser men samtidigt höll vi oss till specifika teman kopplade till studiens syfte. En 

begränsning med intervjuerna var ett överflöd av varierande, men samtidigt liknande svar. Då 

vi ställde hyfsat korta frågor, som dock rymmer långa svar blir transkriberingsprocessen mer 

tidskrävande.   

 

Vi var relativt snabba med att avgränsa denna studie till att endast ha med kvinnor (oberoende 

ålder) som själva hade utfört kriminella handlingar, närmare sagt befunnit sig i en kriminell 

tillvaro för att få en så tydlig bild av kvinnor i den kriminella världen. Vi var därför lika 

snabba med att välja bekvämlighetsurval då vi visste vart vi skulle vända oss för att få tag på 

respondenter som uppfyllde våra krav. Vår strävan var att få möta dessa kvinnor “face to 

face” just eftersom att vi söker efter kvinnornas subjektiva upplevelser och kroppsspråket, det 

vill säga kroppsliga tecken och gester är därav viktigt att ta hänsyn till (Kvale & Brinkmann, 
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2014, s.132). Att få tag på lämpliga respondenter var till en början svårt, och därför bestämde 

vi oss för att utföra fem av tio intervjuer via telefon för att bredda vår urvalsram.   

Att enbart ha intervjuat kvinnor har inneburit att vi fått ta del av deras syn och inställningar 

till kriminalitet, vilket är en fördel för vår studie. Att kvinnorna fått komma till tals och 

berätta om deras livsberättelser har satt de i fokus, samtidigt som de oberäkneliga studierna 

om män och kriminalitet i denna studie har undanskymts, vilket har bidragit till mer kunskap 

om kvinnor och kriminalitet.   

 

Något som vi tagit i beaktning gällande studiens urval är dels att vi endast vände oss till en 

organisation, och därför delar stor del av respondenterna idag på liknande värderingar som är 

kopplade till organisationen. En annan aspekt att ha i åtanke är respondenternas 

“intervjuvana”. I många fall hade respondenterna tidigare berättat sina livs historier i samband 

med arbeten vid organisationen, och därför blir det då lättare för dessa kvinnor att deras 

upplevelser blir till en rekonstruktion av en färdig berättelse.   

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik  

Vi märkte relativt tidigt att den tidigare forskningen visar mycket på kvinnor i 

förhållande till män inom kriminalitet och missbruk. Det ständiga jämförandet gjorde det 

svårt att enbart ta med källor som fokuserar på kvinnors kriminalitet, utan att nämna 

något om män och maskulinitet. Som i inledningen nämnts synliggörs mer jämlikhet i 

den kriminella världen och därför tycker vi att det skulle behövas mer forskning kring 

specifikt kvinnors brottslighet eftersom det mesta som kommit upp i denna studie kan 

också komma att tillämpas på kriminella män. Vi har en uppfattning om framtida 

vetenskapliga studier som i större utsträckning bör fokusera på kvinnors kriminalitet för 

att generera en opartisk samt rättvis föreställning om kvinnor och kriminalitet som 

möjligt. Vår studie är endast baserad på kvinnornas individuella upplevelser som för vår 

studie blir svårt att påstå en bredare trovärdighet för resultatet än endast det kvinnorna 

har berättat för oss.  

 

Vår studie har därför bidragit till att fylla kunskapsluckan och öka förståelsen om kvinnor och 

kriminalitet, genom att undersöka kvinnors subjektiva upplevelser och erfarenhet av 

kriminalitet och den kriminella världen. Detta är därför ett forskningsämne som vi tycker är 

relevant för vidare forskning kring kvinnor och kriminalitet.  
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