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Abstrakt  

Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse och öka kunskapen för hur det är att vara 

kriminell och kvinna i relation till samhällets förväntningar. Fokus läggs bland annat på deras 

egna erfarenheter och upplevelser av den kriminella livsstilen samt orsakerna till att man 

hamnat i en sådan livsstil. Vi ställde oss därför frågan: “ Upplever före detta kriminella kvinnor 

att de är stigmatiserade av samhället på grund av att de är kvinna och kriminell?” För att kunna 

besvara på huvudfrågan användes också två underfrågor som en hjälpande hand. Denna studie 

utgår från en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk forskningsmetod utifrån åtta 

semistrukturerade intervjuer med före detta kriminella kvinnor. Den teoretiska referensramen 

som ligger till grund för uppsatsen är: Stigma, genus och brottets frestelse. Genom intervjuerna 

visade resultatet att samtliga av kvinnorna upplevde stigmatisering av samhället på grund av att 

de är dubbel avvikande. Är man en kriminell kvinna så inte nog att man bryter mot lagen, men 

även mot kvinnonormen och föreställningarna om hur en kvinna ska vara.	

	

Nyckelord: Kriminalitet, kvinnor, livsvillkor, stigma, genus	

 

Abstract 
This purpose of this study is to create a deeper understanding and increase the knowledge of 

how it is to be a criminal, and a woman in the relation to the expectations of society. Their own 

experience of the criminal lifestyle, and the underlying reasons that led to this, are put in focus. 

We asked ourselves: “Does formerly criminal women feel that they are branded by society 

because they were a criminal, and a woman?” We also used two sub questions to help answer 

the key point. The starting point of this study is based on a qualitative, hermeneutic research 

method based on eight semi-structured interviews with formerly criminal women. 

The theoretical frame of reference for this paper is: Stigma, gender and the temptation of crime. 

The result showed, through the interviews, that all women felt that they were branded by society 

because of being doubly deviant. If you are a criminal woman, not only do you break the law, 

but also the norm of how a woman should be. 

 

Key words: Criminality, women, lifestyles, stigma, gender 
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1. Inledning 
I en tidigare rapport från Brå, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 framgår det i 

kapitlet om kvinnors brottslighet att den ökande brottsligheten bland kvinnor har diskuterats 

vara ett resultat av kvinnors ökade delaktighet i samhällets offentliga arenor, ett resultat av 

jämställdheten där kvinnor allt mer tar efter mäns beteenden (Brå, 2008). 

 

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (hädanefter Brå) har kriminaliteten bland 

kvinnor ökat de senaste åren och att ökningen har pågått under en längre tid tillbaka. Under 

2000-talet och fram till år 2009 var ökningen i procent större bland kvinnor än bland män utifrån 

antalet misstänkta personer men fortfarande är det männen som med klar majoritet begår 

brotten. I rapporten Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 framgår det att majoriteten 

av brotten begås av män, en procentuell siffra på över 80 procent. År 2015 var 84 500 män 

misstänkta för brott medans för kvinnor låg siffran på 20 800. Brå framhäver tydligt att 

kriminaliteten bland kvinnor har ökat de senaste åren trots att män fortsätter att vara 

överrepresenterade i brottsstatistiken. (Brå, 2017).  

 

Antaganden att män och kvinnor besitter olika egenskaper och beteenden är förklaring vad 

gäller kvinnors lägre brottslighet i jämförelse med männens. “Kvinnor har ansetts, och anses 

ibland fortfarande, vara mer inriktade på omsorg och vård av familj och barn, mer empatiska 

och mindre benägna att ta risker än män” (Brå 2008,). Det behandlar frågor om vilken påverkan 

samhällets normer och värderingar har gentemot könsrollerna där den traditionella kvinnorollen 

i större utsträckning går emot att begå brott än den traditionella mansrollen. Det kan uppfattas 

mer avvikande att vara kvinna och kriminell än att vara kriminell som man då kvinnan hamnar 

i ett dubbelt avvikande, avviker som kriminell men även mot den föreställda bilden om hur en 

kvinna ska vara. Att kvinnor är mindre benägna att begå brott kan förklaras utifrån att man vill 

leva upp till de förväntningar som finns i samhället om hur en kvinna ska vara. (Brå, 2008). 

 

Kriminologen Jenny Yourstone påpekar att den kriminella kvinnan går emot bilden om hur en 

kvinna ska vara i samhället. Hon menar att det handlar om att kvinnor med kriminalitet utmanar 

den riktiga bilden av kvinnan som vän och omhändertagande. (Schubert, SVT 2016-09-12).  

 

Enligt Erving Goffman (2014) finns det vissa gemensamma värden och sociala normer i 

samhället gällande vårt uppträdande och personliga attribut. De som inte utgår utifrån dessa 
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betecknas därför som avvikare då man avviker från normerna samt att deras karaktär 

symboliserar avvikelse. (Goffman, 2014). Som kriminell och kvinna bryter man mot de 

normativa föreställningar som finns om att vara laglydig och bilden om hur kvinnor ska vara. 

Man blir alltså dubbelt avvikande som en kriminell kvinna. 

 

I en artikel från Kristianstadsbladet (2006) tar man bland annat upp skillnaderna på 

konsekvenserna gentemot kriminella män och kvinnor. Man påpekar att kvinnliga brottslingar 

blir hårdare dömda av omgivningen, ett så kallat “socialt straff” där man blir hårt dömd av släkt, 

vänner och resten av omgivningen medans männen får hårdare straff i rätten. Att kvinnliga 

brottslingar stämplas hårdare av samhället leder det till att deras nätverk försvinner. Påföljderna 

fortsätter i och med att de då exkluderas av samhället och från arbetsmarknaden. De saknar 

anknytning till det sociala och till samhället. Kvinnor som begått brott ses även som offer, att 

de vilseletts och lurats av män eller blivit psykiskt sjuka. Detta kan bero på att män står för 

majoriteten av brottsliga handlingar. Det är vanligt att de särbehandlas i rätten och i anstalter. 

Detta gör att man försvagar dem samt att man tar ifrån och minskar deras ansvar för deras 

brottsliga handlingar. Som tidigare nämnt i rapporter och artiklar så riskerar en kvinna betydligt 

mer. Det vill säga att en kriminell kvinna riskerar sin kvinnlighet och att man bryter mot 

normen.http://www.kristianstadsbladet.se/familj/kriminella-kvinnor-ses-som-offer/ 

 

Livsvillkor, ett av de teman som varit centrala för programmet, kan relateras till 

forskningsproblemet som vi har studerat, kvinnor och kriminalitet. Tidigare forskning kring 

ämnet visar samband mellan livsvillkor och för hur tydliga konsekvenserna är för kvinnor i en 

kriminell värld, i detta fall, kvinnors livsvillkor. Acceptansen av omgivningen till att vara 

kvinna och kriminell är inte lika normaliserad som att vara en manlig kriminell. Det finns 

normer och förväntningar om hur kvinnor respektive män bör vara och uppträda, det vill säga 

en genusordning som präglar samhället. I uppsatsen belyses det om könsskillnaderna utifrån 

normerna som finns i samhället och inom forskningsområdet. Problematiken landar i hur 

samhället väljer att bemöta individer som brutit mot normer då de är omgivningen som sätter 

en stämpel på dessa. Individer har olika möjligheter i livet allt från ekonomiska till sociala och 

detta kan skapa att livsvillkoren för sämres, vilket kan leda till att möjligheterna förminskas. 

Då manligt kriminella är mer vanligt i samhället kan de leda till att kvinnor som begått brottsliga 

handlingar drabbas hårdare även fast de kvinnliga handlingarna är likvärdiga som manliga.  
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att studera före detta kriminella kvinnors erfarenheter och 

upplevelser av deras tidigare livsstil samt deras val av den kriminella karriären. Vi vill få en 

djupare förståelse för hur de upplever att de betraktas av omgivningen i relation till kriminalitet. 

Att vara en före detta kriminell kvinna kan bidra med olika konsekvenser och svårigheter i 

jämförelse med manligt kriminella. Samhällets normer utgör en bild av hur en kvinna ska vara 

och de är därför intressant att se huruvida samhället uppfattar en kvinna som brutit mot normen 

både som kvinna men även som kriminell. 	

 

För att besvara vårt syfte så har vi formulerat följande frågeställningar: 	

Huvudfråga: 

• Upplever före detta kriminella kvinnor att de är stigmatiserade av samhället på grund av 

att de är kvinna och kriminell?	

	

Underfrågor:	

 

• Vilka sociala förhållanden har kvinnorna haft som kan påverkas deras val att göra en 

kriminell karriär? 	

	

• Vilka är faktorerna till att en kvinna gör en kriminell karriär?	

	
1.2 Bakgrund  
 

Kriminalitet är ett begrepp som är väldigt brett och kan definieras på olika sätt. Att begå en 

kriminell handling innebär att man bryter mot lagen. På detta sätt kan man kort och tydligt 

definiera en kriminell människa. En person som begått brottslig handling får sitt straff samt 

bevis till att man har begått brott genom beslut från Sveriges domstolar. (Persson, R. 2019).	

	

I en rapport framställt av Brå tar författarna David Shannon och Jonas Ring upp bland annat 

orsaker som leder till att människor hamnar i kriminalitet. Det finns ett flertal orsaker samt att 

det varierar från brott till brott. Spänning, kick, rus och ilska är några få anledningar till att man 

börjar med sina första brottsliga handlingar. I rapporten Orsaker till brott bland unga och 

metoder att motverka kriminell utveckling framgår det bland annat att ett barns eller ungdoms 

pågående utveckling i de sociala sammanhangen såsom familj, omgivning, skola och miljö är 
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faktorer som kan ha en stark påverkan för en kriminell utveckling. Det finns risker till en 

kriminell utveckling beroende på hur familjesituationen ser ut då föräldrarna har en viktig roll 

i barnens utveckling. En dålig relation med föräldrarna påverkar barnets utveckling negativt. 

Det kan handla om olämpliga uppfostringsmetoder, dålig ekonomi i familjen eller om det 

förekommer våld och missbruk hos föräldrarna. Allt detta har en stark påverkan som kan skapa 

konflikter som senare leder till brottsliga handlingar. Förekommer det svårigheter i skolan i ett 

tidigt skede så kan det påverka en psykiskt som senare kan leda till en negativ utbrott, bland 

annat brott. En dålig skolmiljö och dåliga relationer kopplat till skolan kan skapa svårigheter 

till att klara av ämnen. Om ens omgivning och vänner präglas av brott så kan det skapa en 

påverkan på en själv. Anledningen till ökad risk för en kriminell utveckling är att grupptrycket 

har en stor påverkan på en individ. Här handlar det om hur stark man är som individ om man 

låter en grupp påverka en eller inte. (Shannon & Ring 2009, s. 7–9).	

	

I en sammanfattningsrapport från Kriminalvården tar man bland annat upp orsaker som har ett 

samband med brottslighet. Man nämner bostadsområdet som en stor faktor till en kriminell 

utveckling. Det är vanligare att de socioekonomiska förhållandena är sämre i utsatta områden. 

Detta leder i sin följd till svårigheter med att integrera sig i samhället och med att komma ut i 

arbetsmarknaden. Man kan börja känna hat och ilska då man tror att samhället stänger ut en. 

En annan livsstil eller karriär blir då en sista väg ut, den kriminella vägen. Psykisk ohälsa visar 

sig ha en stark koppling till att begå brottsliga handlingar. Det kan handla om olika sorters 

sjukdomar som till exempel schizofreni, bipolär sjukdom och ADHD. Traumatiska händelser 

är också en faktor till kriminalitet. Har man varit med om en olycka eller varit med om en svår 

upplevelse inom familjen som till exempel förälders död så har det kunnat vara en orsak till 

utveckling av kriminalitet och missbruk. (Lundström & Kuja-Halkola 2013, s. 16-19). 	

	

I en artikel från Svenska Dagbladet tar man upp hur kvinnliga brottslingar har fördubblats och 

att ökningen fortsätter att ske drastiskt. Man har flera teorier om orsaken till denna ökning och 

det handlar om bland annat kvinnors och mäns alltmer likartade livsstilar som gör att 

skillnaderna minskas. Det nämns att kvinnors livsvillkor har förändrats enormt de senaste åren 

och att ökningen av kriminella handlingar från kvinnor hade kunnat vara ännu större. Män utgör 

dock majoriteten av brott, särskilt grova brott som till exempel extremt våld. Detta kan bero på 

att könshormonet testosteron gör män mer aggressiva. En annan förklaring som anses vara 

rimligare är den traditionella kvinnorollen som finns kvar. En roll som utgör för hur kvinnor 

ska vara och att man inte ska bryta mot normen. (Malmström, SvD 2010-06-08).	
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2. Tidigare forskning  
 
2.1 Does It Cost More to Be a Female Offender? A Life-Course Study of 

Childhood Circumstances, Crime, Drug Abuse, and Living Conditions.  
Enligt Felipe Estrada och Anders Nilsson (2012) så finns det betydligt mer forskning kring 

kriminella män och anledningen är att män begår brott i en större utsträckning. I sin studie har 

Felipe Estrada och Anders Nilsson jämfört manliga och kvinnliga grupper som dömts för något 

typ av brott. Deras mål har varit att öka förståelsen kring dessa grupper men samtidigt se vilka 

konsekvenser som finns för att studera de olikheter samt likheter som skildrar kvinnor och mäns 

kriminella bakgrund. Det författarna påpekar är att styrkan i deras studie är att den innehåller 

kvinnors verklighet och på så sätt utvidgar de området som forskas. Vidare beskriver författaren 

att kvinnor generellt blir mer drabbade som kriminella. Båda könen löper samma risk att bli 

kriminella i tidig ålder men det är fortfarande så att kvinnliga kriminella är färre vilket betyder 

att hela processen skiljer sig mellan könen. I sin studie framkommer det att kvinnor har en 

betydligt mer omtumlande bakgrund än män då faktorer som fattigdom, drogmissbruk, dåliga 

familjerelationer, psykisk ohälsa, sexuellt utnyttjande och bristande omsorg innefattar deras 

barndom. Därav syftar författarna till ”it takes more to become a female offender” att kvinnor 

oftast har en mer omskakande historia än män. Vidare kan man läsa om hur kvinnor drabbas 

mer av de konsekvenser som tillkommer genom att vara kriminell jämfört med männen och att 

kvinnan är allt mer stigmatiserad då de inte bara bryter mot normen att vara kriminell utan även 

normen om huruvida en kvinna ska vara. Samtidigt har kvinnorna enligt studien svårare att hitta 

en partner i livet då deras stigma präglar deras liv till skillnad från män som fortsatte leva den 

kriminella livsstilen och lyckats bilda familj. Detta visar att kvinnor som har en anknytning till 

den kriminella livsstilen drabbas hårdare än män och blir mer stigmatiserade i samhället. 

(Estrada & Nilsson 2012). 

 
2.2 Violent female offenders: Facts and preconceptions.  
I avhandlingen Violent female offenders (2008) har Jenny Yourstone undersökt manliga och 

kvinnliga brottslingar som begått allvarligare brott med fokus på att skapa en större förståelse 

ur olika perspektiv just på kvinnor som begår dessa grövre brott.  Jenny vill belysa samt 

uppmärksamma de kvinnliga brottslingar då det inte finns så mycket undersökningar eller 

kunskap kring kvinnliga kriminella. Oftast förknippas ett aggressivt beteende till män och man 
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utgår får ett manligt perspektiv då kvinnor inte kopplas till ett sådant beteende. När det handlar 

om psykisk sjukdom eller psykisk störning så har Jenny gjort en analys av både kvinnliga och 

manliga brottslingar för att ta fram skillnader mellan dem. Det hon kom fram till var att manliga 

kriminella som är psykisk sjuka fick missbruks eller sexuellt relaterade diagnoser medans 

kvinnor fick diagnosen personlighetsstörningar. Studien belyser skillnader i der stereotypa 

bilden mellan män och kvinnor i vårt samhälle. Bilden av män anses vara dominanta, risktagare 

och bestämda medans bilden av kvinnan är kärleksfull, känslig eller vänlig. Dessa stereotypa 

föreställningar kring de två könen utgör normer för vad som är rätt eller fel för en kvinna att 

göra. Generellt så är normen i de flesta kulturer i världen att män är mer aggressiva och 

dominanta. I avhandlingen kan man även se att skillnaderna på graden brott som begås där 

sannolikheten är att kvinnor inte begår våldsrelaterade brott utan de handlar oftast om brott som 

har med pengar att göra såsom bedrägeri samt stölder. Män däremot står för de mer våldsamma 

brotten som rån, misshandel eller våldtäkter. Detta har visat sig även på en tidigare studie som 

Jenny refererar till att kvinnor inte är lika våldsamma som män och att män begår brott som är 

fyra gånger mer allvarligare än kvinnor (Yourstone, J 2008). 

2.3 Understanding the Lives of Mothers after incarceration: Moving Beyond 
Socially Constructed Definitions of Motherhood. 
I artikeln “Understanding the Lives of Mothers after incarceration: Moving Beyond Socially 

Constructed Definitions of Motherhood” (2016) lyfter författaren, Janet Garcia fram hur 

kriminalitet och kvinnor inte sammanhänger med varandra. Garcia påpekar att det existerar en 

ökning gällande antalet kvinnor som bryter mot samhällets lagar och normer. Att vara kvinna 

och sitta i fängelse bryter mot de föreställningar som kopplas till femininitet. Gällande kvinnor 

och mammor så finns det en uppfattning om dessa, att de spenderar tiden med sina barn, har 

omvårdnaden och fokuserar på sina barns behov som viktigaste prioritering. Går kvinnor emot 

detta, dvs. avviker de från normer om att vara kvinna så skapas en stigmatisering mot dem 

genom en social markering. En stämpel som gör dem till dåliga kvinnor. Stämpeln och 

stigmatiseringen följer med kvinnorna även efter man lämnat den kriminella livsstilen eller efter 

avtjänat fängelsestraff. Konsekvenserna kan strömma in från olika håll då de varit avvikande 

från normerna och förväntningarna som de haft på sig. Varför kvinnor får så mycket 

konsekvenser i jämförelse med männen kan bero på olika faktorer men det påpekas att 

kriminalitet och kvinnor går inte ihop då kriminalitet relateras till maskuliniteten. (Garcia, J 

2016) 
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2.4 Från partyprinsessa på Stureplan till bostadslös heroinist på Plattan: en 
kvalitativ studie om 12 kvinnors upplevelser kring sina brottsaktiva perioder.  
Författarna i studien “Från partyprinsessa på Stureplan till bostadslös heroinist på Plattan”: 

en kvalitativ studie om 12 kvinnors upplevelser kring sina brottsaktiva perioder (2016) 

analyserar före detta kriminella kvinnors berättelser med fokus på deras kriminella livsstil. Allt 

från hur det startade, vad som skedde under livsstilen och hur de tog sig ur det. Deras 

upplevelser läggs i fokus utifrån ur ett genusperspektiv. I studien lyfts orsaker fram som 

inledningsvis ledde dem in i kriminalitet. Det handlar om svårigheter under barndomen, 

trauman. Detta eskalerade i sin tur till missbruk och grövre handlingar. För att skapa sin identitet 

så drogs man till omgivning med liknande erfarenheter. Studien belyser även orättvisor och 

konsekvenser som kriminella kvinnor går igenom under den kriminella livsstilen. Kriminella 

kvinnor är underordnade till skillnad från männen, även utanför men också i det kriminella. Det 

nämns att som kvinna så måste man ha en sorts relation med en kriminell man för att klara sig 

i den kriminella världen, annars har man ingen status som i sin tur leder till att man endast 

utnyttjas. En kriminell man uppfyller det som karakteriserar manlighet medans en kriminell 

kvinna bryter mot normen och förväntningarna på hur en kvinna ska vara. (Bunis J, Karlsson 

M & Nygren S, 2016). 

 

2.5 Kriminalitet och livschanser: Uppväxtvillkor, brottslighet och 
levnadsförhållanden som vuxen. 
I studien Kriminalitet och livschanser skriver Anders Nilsson och Felipe Estrada (2009) om de 

livschanser människor har beroende på deras kriminella förflutna samt deras brottsregister. 

Studien har ett belägg utifrån statistik där de har följt upp en grupp som omfattar unga samt 

vuxna mellan 1953 fram till 48 års ålder. Resultatet har visat att majoriteten av de individer 

som deltagit i undersökningen och även har ett brottsregister har ett arbete samt familj. Det som 

varit markant att lyfta fram är uppväxten hos individer som vart prövande. Författarna vill 

belysa vilka konsekvenser som varit bidragande till en kriminell livsstil samt hur ojämlikheten 

i uppväxt ser ut (Nilsson & Estrada, 2009). Det som resultatet visar överlag är att individer med 

en sämre uppväxt har fortsatt med kriminalitet efter tonåren. Studien belsyer skillnaderna 

mellan uppväxtvillkor samt brottsbelastning för individer både efter men även under tonåren 

med ett belastningsregister. Man kan även se att kvinnor har haft en mycket mer problematisk 

uppväxt än män och att de innefattas av föräldrar som antingen är fattiga eller missbrukare. 

Trots att män har begått brott så har de gått någorlunda bra för dem medans de har varit svårare 

för kvinnor. Män förknippas oftast med arbetsmarknad vilket har underlättat för dem att skaffa 
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jobb medans kvinnor blir socialt exkluderade i samhället och deras livschanser försvåras 

(Nilsson & Estrada, 2009). 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
I den första forskningen visar det att det krävs betydligt mer för en kvinna att bli kriminell än 

vad det krävs för en man. Man belyser också att kvinnor i den kriminella världen tar med sig 

betydligt fler konsekvenser än vad män gör. Både under den aktiva kriminella livsstilen men 

även därefter blir konsekvenserna större än hos männen. Detta för att man blir en dubbel 

avvikare då man bryter mot lagen men även mot normen om hur en kvinna ska vara i samhället. 

I den andra studien belyser man de kvinnliga brottslingarna då eftersom det inte finns så mycket 

forskning eller kunskap  kring det. I studien lägger man fokus på att skapa djupare förståelse ur 

olika perspektiv på kvinnor som begår kriminella handlingar. Den tredje artikeln handlar om 

konsekvenserna till att vara kriminell kvinna samt hur kriminalitet och kvinnor inte hör ihop då 

man blir dubbelt avvikande. Den fjärde studien belyser bland annat orsakerna/faktorerna till 

varför gapet mellan män och kvinnor inom brottslighet minskar, kvinnornas upplevelser till 

kriminalitet samt konsekvenserna till att vara kriminell kvinna i jämförelse med männen. Den 

femte och sista studien fokuserar på bland annat faktorerna som lett till en kriminell livsstil 

samt ojämlikheten gällande uppväxt bland män och kvinnor. Samtliga tidigare forskningar som 

vi använt oss utav och presenterat är starkt relaterade till uppsatsens syfte och frågeställningar 

gällande kriminella kvinnors upplevelser. Studierna belyser olika aspekter av kriminalitet som 

normbrytande och stigmatiserande med fokus på kvinnors kriminalitet. Detta gör dem alltså till 

dubbelt avvikande medans hos männen finns inte den stämplingen.  
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3. Teori  
I detta kapitlet kommer vi presentera de teorier som har valts till studien. Vi kommer börja med 

att presentera stigma sedan brottets frestelse och normativ femininitet. Sist kommer vi 

presentera en sammanfattning och en motivering till de valda teorierna.  

 

3.1 Goffman -Stigma 
Erving Goffman talar om Stigma som en fläck på karaktären som individen bär med sig genom 

livet. Stigma förklarar att det finns något avvikande och att individen skiljer sig från det 

“normala” i samhället. En kriminell individ kan uppfattas som stigmatiserad då denne inte lever 

efter de uppsatta normer som finns, då denne inte känner någon tillhörighet till de normala 

individerna, som Goffman benämner de. Normalitetsmönster är något som finns i varje social 

miljö och i varje samhälle där vi får en bild av vad som är samt inte är normalt. När någon eller 

något avviker från dessa normalitetsmönster, får man automatiskt ett stigma (Goffman 2014). 

Goffman menar att man vid det första mötet med en individ kategoriserar samt tilldelar en social 

identitet utifrån de normer som finns i samhället. Det är något vi gör omedvetet och blir 

uppenbart för oss enbart när individen avviker från de normer och förväntningar. Skulle det 

vara så att individen avviker från de egenskaper som den tilldelas i, blir denne också avvikande 

från den sociala identiteten men även den faktiska sociala identiteten. Om individens 

egenskaper inte passar in så knuffas individen ut från andra och identifieras inte som en av de 

andra utan får ett stigma.  

 

Goffman delar in stigmat i olika typer som olika kroppsliga missbildningar, fläckar på̊ den 

personliga karaktären. Detta kan vara missbruk eller kriminalitet som kategoriserar individen 

till en grupp. Men det kan även vara ras, religion och nationalitet som individen själv inte kan 

påverka men föds in i det. Om ett stigma hos en individ är uppenbart för omgivningen, är det 

misskrediterat och om stigmat är osynligt för omgivningen så kallas det misskreditabelt stigma. 

Individer som identifieras som misskreditabelt försöker oftast gömma sitt stigma genom olika 

strategier för att omgivningen inte ska få någon kännedom om deras stigma. En av strategierna 

kan vara stigmasymboler som innebär att man bygger upp en fas för sin omgivning eller byter 

namn så allmänheten inte ska få vetskap om stigmat. Om det finns normer om hur en människa 

ska vara, brukar individer med ett stigma använda detta som en måttstock för att uppfylla de 

krav som ställs. Om individen inte kan uppfylla dessa normer och krav som ställs kan känslan 

av ovärdighet uppstå. När det kommer till misskrediterat, är konsekvenserna oftast att den 
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stigmatiserade individen blir dömd utifrån stigmat då det är synligt för omgivningen 

(Goffman,2014). 

 

3.2 Katz – Brottets frestelse  
Jack Katz skriver i sin bok Seductions Of Crime (1988) om kriminalitet och vilka faktorer som 

leder till ett kriminellt beteende. Katz började med att studera kriminalitet för att förstå varför 

individer blir kriminella samt varför de begår brott i samhället. Genom sina undersökningar 

konstruerade han begreppet kriminalitet för att kunna förklara hans sociologiska teorier. Katz 

väljer att beskriva sin teori relaterat till kriminalitet som makt, gemenskap och spänning. (Katz 

1988). Det som är utgångspunkten i hans teori är att man måste förstå vad det är som är lockade 

eller attraktivt med att begå något kriminellt. Vad är det som är startskottet för individen att 

göra något kriminellt. Det är viktigt att förstå vad som är attraktivt för att sedan kunna förstå 

vad det har för betydelse för individen att begå ett brott. När man har fått en bild av dessa två 

faktorer kan man sedan hitta anledningen till varför brottet begås och vilka aspekter som spelar 

roll för individen att utföra en kriminell gärning (ibid). Katz talar även i samband men hans 

begrepp kriminalitet om vilken självbild individen har och hur individ formar en identitet 

utifrån de gärningar de begått (ibid). Enligt Katz behöver inte kriminella handlingar alltid 

handla om pengar utan kan också handla om att individen söker efter någon slags makt eller att 

han har makten redan och vill upprätthålla den (ibid). Men kriminalitet behöver inte endast 

handla om negativa aspekter utan kan vara positivt för en individ. Detta kan handla om 

kriminella gäng och att individen hittar en gemenskap med andra där de bildar starka relationer 

med varandra. Att känna en tillhörighet som man innan inte haft kan betyda mycket för en 

individ och man ser varandra som en stor familj.  

 

3.3 Lander – Normativ femininitet 
Dagligen möts vi via bland annat media, reklam och interaktioner i vårt vardagsliv av 

könsdifferentierade föreställningar och budskap om hur kvinnor respektive män ska och bör 

vara. Redan i tidiga åren som barn sker föreställningar om hur vi ska förhålla oss då kvinnor 

och män betraktas som olika varandra. Detta genom att man föds i en kropp som sedan 

“bekönas” (Lander 2003). Könsdifferentieringen har ett starkt påverkande i vårt tänkande och 

agerande och att de är så acklimatiserade gör att de tas för givet och reproduceras genom vårt 

handlande. Det som utgör normen i samhället är den vita, heterosexuella medelklassmannen 

medans de övriga betraktas utifrån denna normalitet. (Lander 2003). Lander (2003) definierar 

normativ femininitet på så sätt att i samhället finns det förväntningar och föreställningar på hur 
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kvinnor ska och bör vara och som är starkt kopplat till hög moral, dygd och moderskap. Det 

innebär att man utgår ifrån en mall som är byggd på medelklassvärderingar för hur en kvinna 

ska vara. Sociala, historiska och kulturellt bundna förväntningar som reproduceras via media, 

reklam och dagliga interaktioner. För att karakteriseras som en respektabel kvinna gäller det att 

man förhåller sig till den normativa femininiteten då den har kontroll över kvinnor då man inte 

vill definieras som den “avvikande kvinnan” (Lander 2003).  

 

3.4 Teoretisk relevans   
Vi anser att våra valda teorier kommer ge oss en djupare förståelse och samtidigt besvara våra 

frågeställningar samt syfte. Då vår huvudfrågeställning behandlar begreppet stigma så var de 

logiskt att använda sig utav Goffman (2014) där han förklarar begreppet stigma. Förutom att vi 

ville se om kvinnorna upplever sig stigmatiserade som kriminella så ville vi även se om de 

upplever sig stigmatiserade som kvinna. Jämställdhet är ett omtalat ämne i dagens samhälle och 

kvinnor relateras till att vara undervärderade gentemot män därför anser vi att begreppet stigma 

kan ge oss en förklaring på om kvinnorna är dubbelt avvikande. Kriminella handlingar kan ha 

olika betydelser för individer och därför valde vi att använda oss utav Katz (1988) där han 

förklarar sitt begrepp brottets frestelse. Ett brott behöver inte alltid innefatta ekonomiska skäl 

utan de kan även handla om gemenskap. Vi vill med hjälp av Katz (1988) se vilka orsaker som 

gör att kvinnorar väljer att utföra ett brott. Dock pratar Katz (1988) även om huruvida de är 

viktigt att förstå varför en individ utför ett brott. För att skapa ett sammanhang mellan 

kvinnornas brottsliga handlingar och stigma vill vi se vad det är som utgör att kvinnor utför ett 

brott då en kriminell handling kan leda till att individen blir stigmatiserad. Anledningen till att 

vi valde begreppet normativ femininitet från Lander (2003) är för att studien behandlar kvinnor 

och hur kvinnor ses i samhället. För att kunna knyta ihop själva problematiken så ansåg vi att 

normativ femininitet hjälper oss att förklara de könsskillnader som finns i samhället. För att 

kunna se skillnader mellan könen anser vi att de är viktigt att normativ femininitet finns med 

då de behandlar ämnet genus. Tillsammans så skapar alla tre begreppet en rödtråd genom hela 

studien och alla tre kan kopplas samt förstås med varandra.  
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4.Metod 
Metoden vi tänkt att använda oss utav är kvalitativa intervjuer med före detta kriminella kvinnor 

som gjort en karriär i den undre världen. Metodansatsen i vår uppsats kommer vara 

hermeneutiken som består av försök att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla 

fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar. Vi kommer även 

lägga vikt på den hermeneutiska cirkeln för att enklare förklara delarna i cirkeln tillsammans 

skapar helheten och förståelse av problemet vilket sedan kan besvara vår frågeställning. 

Empiren som vi kommer att samla in är genom intervjuer med olika respondenter och vi 

kommer framställa en intervjuguide som vi kommer att utgå ifrån inför dessa intervjuer. 

Eftersom detta är ett känsligt ämne kan de vara svårt att få tag på respondenter så har vi valt att 

använda oss utav ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Vi båda har tidigare kontakter 

som varit en del av den kriminella världen och vi kommer att ta hjälp av dem för att nå ut till 

fler respondenter som vi kan intervjua.  

 

4.1 Hermeneutik   
Den vetenskapsteoretiska ansatsen hermeneutiken har valts då grundtanken är att förstå något 

mot bakgrund av vissa förutsättningar. Ens förförståelse är ett betydelsefullt villkor för att 

förståelse ska vara möjligt när man ska förstå en text, ett fenomen eller liknande. Det går inte 

att ignorera från att man alltid har en förförståelse, ideer för att kunna rikta våra undersökningar 

mot något. (Gilje & Grimen 2007, s. 179). Läran om att förstå och tolka meningsfulla 

fenomen  samt beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar är vad hermeneutiken 

syftar till. (Gilje & Grimen 2007, s. 173). Tillvägagångssättet är då genom att diskutera begrepp 

och förutsättningar som man kan ha som grund när det kommer till tolkning och förståelse. 

(Gilje & Grimen 2007, s. 27). Människor som aktörer tolkar meningsfulla fenomen ständigt då 

de kännetecknas av att de måste tolkas för att kunna förstås och för att kunna samspela med 

andra så måste detta göras. (Gilje & Grimen 2007, s. 171). Den hermeneutiska cirkeln är det 

mest centrala begreppet inom hermeneutiken där fokus läggs på anknytningen mellan det som 

ska tolkas, ens förförståelse och det förbindelse som det måste tolkas i. Cirkeln är en symbol 

för förhållandet mellan helhetsförståelse och delförståelse, alltså helheten måste förstås utifrån 

delarna. Kan handla om bland annat det som vi ska tolka och vår egen förförståelse. 

Motiveringssammanhang är också något som den hermeneutiska cirkeln kopplas till då den tar 

fram något om hur tolkningar av meningsfulla fenomen kan och bör motiveras. När vi motiverar 

en tolkning av en del av en text så måste hänvisning till en tolkning av hela texten ske. 
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Hänvisning till en tolkning av textens delar är ett krav när vi ska motivera en tolkning av en hel 

text. (Gilje & Grimen 2007, s. 187).	

	

4.2Förförståelse 
Att ens förförståelse är väsentligt inom hermeneutiken har tidigare framgått ovan. I denna 

uppsats utgår vi från vår förförståelse att kriminalitet är ett normbrytande beteende i och med 

att man bryter mot lagen. Att det i samhället finns könsskillnader gällande olika föreställningar 

om hur kvinnor och män bär vara är något vi utgår från och därmed upplever vi det mer 

normbrytande för en kvinna att vara kriminell i jämförelse med en man. Syftet med denna 

uppsats har förtydligats och avgränsats till att enbart fokusera på före detta kvinnors upplevelse 

och erfarenheter av kriminalitet. 	

	

4.3 Metodval 
Beroende på forskningsproblem så krävs det olika upplägg. Man skiljer mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskningsstrategier där undersökningar av kvantitativ karaktär utgår från att man 

intresserar sig för siffror och mäta data, alltså genom statistiska metoder uppnå kvantifierbara 

resultat. (Skärvad & Lundahl 2016, s. 98, 103; Aspers 2011, s. 33-34). Till skillnad från 

kvantitativa undersökningar så grundar kvalitativa undersökningar sina slutsatser på språk och 

text där fokuset ligger på. Att närma sig det sociala fenomen med ambitionen att få en djup 

förståelse av fenomenet som undersöks kan relateras till målet hos kvalitativa undersökningar. 

(Aspers 2011, s.14). Vårt mål är att nå en djupare förståelse genom undersökningspersonernas 

subjektiva upplevelse och erfarenhet av att vara kriminell som kvinna och då anser vi att en 

kvalitativ forskningsstrategi är att föredra då den ger möjligheten att förstå och undersöka ett 

fenomen mer djupgående. 	

	

4.4 Urval & tillvägagångssätt 
I denna uppsats har totalt åtta kvinnor som tidigare levt ett kriminellt liv medverkat. 

Förklaringen till att vi valt kvinnor som lämnat den kriminella livsstilen är att vi utgår från att 

dessa kvinnor har lättare att kunna relatera till att vara kriminell genom deras tidigare erfarenhet 

av den livsstilen. Enda kravet som tagits fram är att de ska ha levt och lämnat det kriminella 

livsstilen då vi fokuserat på före detta kriminella kvinnor. De medverkande kvinnorna är i olika 

åldrar och bosatta runt om i Sverige med majoritet i Halland. Genom ett bekvämlighetsurval 

samt ett snöbollsurval har undersökningspersonerna valts. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren använder sig av personer som är tillgängliga för denne vilket vi gjort genom att få 
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kontakt med kvinnor genom bekanta samt genom att ta kontakt med en organisation som 

kopplas till våra undersökningspersoner. (Bryman 2013, s. 433). Vidare utfördes ett 

snöbollsurval, i och med att vi fick kontakt med ytterligare ett antal kvinnor genom tidigare 

informanter som rekommenderat. (Bryman 2013, s.424, 434).  	

 

4.5 Kvalitativa intervjuer 
Vi valde att använda kvalitativa intervjuer för insamling av empirin och detta för att ta emot 

subjektiva beskrivningar och redogörelser av undersökningspersonernas erfarenhet och 

upplevelse av det kriminella livet. Vi anser att kvalitativa intervjuer är en lämplig 

tillvägagångssätt utifrån studiens syfte och Kvale och Brinkmann ger den kvalitativa intervjun 

som en metod en beskrivelse som lyder “förstå ämnet från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann 2014, s.41). Vi valde att genomföra våra 

intervjuer utifrån semistrukturerade intervjuformen som enligt Bryman (2008) är en lämplig 

metod för undersökningar som inledningsvis har ett tydligt fokus. Intervjuaren har sin 

utgångspunkt utifrån en intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer och det ger en tydlig 

struktur genom att det i förväg belyser vilka områden som ska beröras under själva intervjun. 

Alltså förberedde vi en intervjuguide med frågor innan intervjuerna som skulle ge oss 

information om intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser. Semistrukturerade 

intervjuformen ger intervjupersonen mer flexibilitet då man kan tala fritt inom ramen av det 

berörda området men även en möjlighet för intervjuaren att kunna ställa följdfrågor då ifall 

vissa svar varit otydliga eller som behövts utvecklas. Detta för att fånga upp information som 

är av intresse för en djupare och utvecklas empiri. (Bryman, 2008). Tanken var att göra 

momentet så anpassat som möjligt till intervjupersonerna då frågorna ställdes utifrån det. På ett 

så sett kan det leda till att intervjupersonerna talar fritt och att det blir ett naturligt samtal. Så 

som det finns fördelar så finns det även nackdelar som kan skapas av kvalitativa intervjuer. Det 

kan handla om att materialet kan tolkas på fel sätt och blir det så då kan det även skapa ett 

felaktigt resultat. Det kan även ske på så sätt att intervjuaren tvingar fram svar som inte är 

överensstämmande med intervjupersonernas egentliga upplevelser och erfarenheter. En öppen 

dialog med intervjupersonerna för att tydliggöra tolkningar så att de blir rättvist besvarade. 

(Aspers 2011).	

 

4.6 Genomförande och bearbetning av intervjuguide  
Forskaren klargör vilka aspekter som är viktiga där intervjufrågorna ramar in 

forskningsproblemet utifrån ens teoretiska förståelse. (Kvale & Brinkmann 2014, s.147-149). 
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Utformningen av en intervjuguide var strukturerad utifrån fyra teman; bakgrund, normbild, 

självbild och konsekvenser. Utformningen av intervjufrågorna för respektive tema har med 

ambitionen att genom dem kunna erhålla information för att kunna besvara uppsatsens syfte 

och var även inspirerade i sitt utformande av uppsatsens teoretiska referensram så är 

intervjufrågorna för respektive tema utformade. 13 frågor samt eventuella följdfrågor bestod 

intervjuguiden av. Tanken med de utformade följdfrågorna var att underlätta vid eventuella 

svårigheter som kunde tänkas uppkomma under intervjuernas gång och för att fånga aspekter 

som vi ansåg vara intressanta och som inte framkom vid frågornas svar. Formuleringen på 

frågorna är på ett sådant sätt att det ska vara en öppning för intervjupersonerna till att beskriva 

sina upplevelser och erfarenheter vilket innebär att intervjupersonerna fick tala fritt inom ramen 

av det berörda temat. 	

	

4.7 Analysmetod 
Genom intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter har vi arbetat med vår insamlade 

empiri genom att använda oss av en hermeneutisk meningstolkning. Detta för att skapa en 

djupare förståelse för det sociala fenomenet. Intervjuerna transkriberades och därefter 

bearbetades materialet genom sortering och nedskärning på ett stabilt sätt. Detta gjordes utifrån 

det som var relevant i förhållande till uppsatsens frågeställningar. (Rennstam & Wästerfors 

2015). Marginalmetoden tillämpades vilket innebär att med hjälp av färgpennor sorterades 

materialet genom kodning av de transkriberade intervjuerna. (Aspers, 2011). Innan 

kodningsprocessen så läste vi igenom utskrifterna enskild och gemensamt upprepade gånger 

för att ta fram det viktigaste i materialet och därefter dela in det i teman. (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Rennstam och Wästerfors (2015) påpekar att sortering av materialet genom 

olika teman är vanligt. Med koppling till varje tema så sammanställde vi resultatet utifrån olika 

mönster och utifrån teorierna stigma, genus och brottets frestelse analyserades de valda teman. 

 

4.8 Etiska aspekter 
I denna uppsats har vi tagit hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven på forskningen som 

handlar om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Dessa 

etiska riktlinjer nämner Kvale & Brinkmann 2014, s.105). Utifrån informationskravet har 

intervjupersonerna via telefonkontakt informerats om undersökningens syfte och upplägg samt 

hur resultatet av intervjuerna ska användas. Vi påpekade även att intervjuerna kommer att 

spelas in med deras godkännande. Vi informerade tydligt om deras roll i studien och betonade 

även att det självklart var frivilligt att delta och att den när som helst under intervjun kunde 
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välja att avbryta. (Kvale & Brinkmann 2014, s.107). Konfidentialitet principen har vi vårdat 

väl genom att skydda intervjupersonernas identitet då vi delade ut fabricerade namnen och på 

så sätt kan de inte identifieras. Andra namn som framkommit i intervjuerna har inte heller 

nämnts i redovisningen av resultatet. (Kvale & Brinkmann 2014, s.109, 323). Att det skulle 

framkomma personlig och känslig information under intervjuerna var vi medvetna om och 

därför var konfidentialitet en självklarhet vilket intervjupersonerna utlovades. Det har varit 

ytterst viktigt att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras för att minska eventuella 

konsekvenser till deltagande av undersökning. Forskarens roll har en stor påverkan på att skapa 

en en hållbar undersökning med god kvalite. Detta betyder att forskaren måste uppträda på ett 

hederligt sätt genom att det presenterade resultatet är oberoende och korrekt, alltså att intervjun 

inte har manipulerats eller påverkats av intervjuaren. På så sätt uppnår man en god vetenskaplig 

kvalite i ens undersökning. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 111). 	

	

4.9 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom målet var att fördjupa oss i det sociala 

fenomenet genom intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Med en kvantitativ metod 

hade detta inte fungerat då det förekommer svårigheter att skapa djupare förståelse utifrån 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Begreppen reliabilitet och validitet kopplas 

samman oftast med en kvantitativ forskning men det går även att relatera till kvalitativ 

forskning. Uppsatsen har vi dock valt att bedöma utifrån begreppet tillförlitlighet. Bryman 

(2008) påpekar att genom fyra kriterier så bedöms tillförlitlighet. Det handlar om; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Under hela processen måste man som forskare utgå 

från ett professionellt sätt och följa de riktlinjer som gäller. Ett resultat som anses vara korrekt 

och framställt på ett legitimt sätt är vad trovärdighet handlar om. Med hjälp av inspelningar har 

vi gjort en noggrann genomgång och kunnat bekräfta att informationen från intervjupersonerna 

har förståtts rätt, detta för att minska risken för missförstånd. I resultatdelen har vi använt oss 

av citat i texten, detta för att stödja det som presenterades och för att skapa en förståelse för de 

tolkningar vi gjort för läsaren. Vi anser att uppsatsens resultat uppnår en viss överförbarhet då 

denna uppsats utgår från en avgränsad grupp. Pålitlighet handlar om ifall det går att få ett 

liknande resultat vid andra tillfällen. Under uppsatsens process har vi kunnat diskutera val som 

gjorts från början till slut, detta för att det inte ska uppstå några oklarheter. Konfirmering 

innebär att forskaren ska vara objektiv och inte låta sig påverka studien. Då vi utgått från 

hermeneutiken, det vill säga att vi använt oss av meningstolkning så var det relevant att förklara 

vår förförståelse. 	
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5. Resultat  
I denna delen av rapporten kommer vi att presentera den insamlade empirin som tagits fram 

under intervjuerna. Då vi utlovat intervjupersonerna att deras personuppgifter kommer hållas 

konfidentiellt, har vi tilldelat personerna som deltagit fabricerade namn. intervjuerna har ägt 

rum vid åtta tillfällen med olika personer som varit relevanta för rapportens syfte. Resultatet 

inleds med en kort beskrivning av intervjupersonerna och deras bakgrund, vilket underlättar för 

läsaren att urskilja personerna.  

 

5.1 Bakgrund  
Julia är 30 år gammal och arbetar som bartender på en krog. Under Julias skolgång kände hon 

sig exkluderad, då hon enligt andra inte passade in. Hon hade det svårt att få vänner och gick 

igenom en tuff period. Gymnasiet gick inte bra för henne då hon valde att hoppa av. Den tiden 

av hennes liv valde hon att vända sig till dansen, som hon kände sig duktig inom. Detta har 

vidare resulterat i att hon är en outbildad kvinna som lever ensam i en lägenhet. Julia valde att 

sluta med kriminalitet för två år sedan. Under hennes uppväxt hade hennes familj det dåligt 

med ekonomin, där pengarna inte alltid räckte till. Området Julia bodde i, bestod av majoriteten 

svenskar där hon bl.a. kände sig utstött. Hennes mamma kämpade hårt för att Julia och hennes 

fem syskon skulle få lika stora möjligheter som de andra barnen i omgivningen. Julia ville 

hjälpa sin mamma, där hennes kriminella livsstil tog sin början. Detta för att bidra ekonomiskt 

till sin familj som alltid bestått av starka relationer. 

 

Lena är 31 år gammal och studerar idag på Komvux för att utöka sina skolpoäng. Hon beskriver 

sig själv som en glad och omtänksam person som gillar uppmärksamhet, men har lätt att bli 

påverkad av andra omkring henne. Hon är gift med en man som i nuläget är narkoman, som 

hon inte känner en riktig relation till. Idag bor hon med sina två barn samt hund. Hon lämnade 

den kriminella livsstilen när hon var 20 år gammal, då hon fick sitt första barn. Lena beskriver 

sin uppväxt som relativt trygg med hennes pappa som enligt henne var väldigt sträng. Hon 

beskriver att hon alltid varit pappas ’’lilla flicka’’, till den dagen han gifte sig och gav bort Lena 

för pengar. Hon säger i intervjun att –  

 

”Där kraschade hela min värld. Då tänkte jag, det här är inte sant”. 

 

Anna är 47 år gammal och sjukskriven. Hon har tidigare i många år arbetat inom KRIS. Hon 

lever ihop med sina två barn som är 23-, respektive 20 år gamla och sin sambo. Anna har 
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genomfört en gymnasial utbildning inom vårdbiträde och även en utbildning inom alkohol samt 

drog motivator. Med åren som gick utökade hennes kriminella gärningar som med tiden blev 

mer spännande. I hennes uppväxt levde Anna med hennes pappa som då var alkoholist och 

hennes mamma som var missbrukare. Annas pappa var på den tiden tungt kriminell och styrde 

i princip området de bodde i. Han sålde även sprit, som bl.a. Anna var involverad som sexåring 

och agerade ’’langare’’. Hon började med att stjäla saker och ting, som vidare ledde till ett 

missbruk och säger –  

”Det kriminella började före missbruket”. 

 

Hon förlorade sin mamma som gick miste sitt liv i cancer, vilket ledde till att Anna utökade sin 

kriminella livsstil. Annas missbruk var resultatet efter att hennes syster tog sitt liv. Detta, säger 

hon, dämpade hennes känslor. 

 

Sandra är 29 år gammal och arbetar som en projektledare på ett företag. Hon har avslutat sina 

studier på folkhögskola samt gått klart grundskolan. Hon bor ensam i en lägenhet och lever 

själv. Sandra har haft en svår uppväxt med en mamma som tog hand om sex barn, där hennes 

pappa inte alls var med. Han fanns aldrig med i bilden beskriver hon. Trots en fattig uppväxt, 

fanns det mycket kärlek i deras familj, där relationen mellan bl.a. syskonen var väldigt stark. 

Sandra hade få nära vänner, och hade svårt att få nya vänner, då hon hade en invandrarbakgrund 

som enligt henne ledde till att många såg ned på henne. Hennes kriminella livsstil började när 

det övergick från att stjäla godis till att råna en bankomat. Sandra ville genom sina kriminella 

gärningar framkalla pengar som skulle vara till hjälp för hennes familj. 

 

Sofia är 34 år gammal och har under en längre tid arbetat på KRIS i Halmstad. I nuläget är hon 

inte längre lika aktiv som förr. Sofia arbetar idag på ett café och hjälper ibland till på KRIS med 

olika arbetsuppgifter. Hon har en gymnasial utbildning och bor i en lägenhet med sin hund. 

Hennes föräldrar var alkoholister och missbrukare, vilket har lett till att hennes uppväxt var 

stökig. Eftersom att hennes föräldrar, enligt henne, inte var kapabla att ta hand om Sofia och 

hennes bror, fick de ofta klara sig på egen hand. Hon började sova över hemma hos sina vänner, 

som ledde till att hon hamnade i fel umgängeskrets, där hennes kriminella livsstil tog sin början. 

 

Sara är 42 år gammal och arbetar idag som en bartender. Hon är en ensamstående mamma och 

bor med sina två barn i en lägenhet. Hon har avslutat sina studier på grundskole- samt 

gymnasienivå. Hennes uppväxt var till en början bra, till att hennes pappa blev missbrukare av 
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alkohol och involverades i flera kriminella situationer med hans vänner. Detta ledde till att 

hennes pappa blev mycket aggressiv samt utförde våldshandlingar i hushållet. Saras mamma 

var en ’’vanlig’’ kvinna som fick stå ut med en man som var våldsam mot henne och deras 

barn. 

 

Eva är 23 år gammal och är för tillfället arbetslös, men arbetssökande. Hon bor i en lägenhet 

strax utanför stan med sin man och deras son. Eva hoppade av skolan när hon gick i årsklass 

sju och har efter det ingen vidareutbildning. Hon är uppväxt bland problem som ständigt har 

upprepat sig och känner inte att det någonsin har varit möjligt för henne att leva ett ’’normalt’’ 

liv. Evas mamma led av psykisk ohälsa och fick flytta ungefär 20-30 gånger mellan fosterhem, 

behandlingshem och inom andra institutioner. Som liten fick hon lämna sin mamma och har för 

det mesta av sitt liv tillbringat på ungdomsvårdsanstalter. När hon berättar om sitt liv låter hon 

mycket negativ –  

’’Jag har haft ett helvete’’. 

Pa är 31 år gammal och har under några år tidigare arbetat inom KRIS. På senare tid har hon 

arbetat på ett laget. Hon bor tillsammans med sin man och deras tre barn i ett radhusområde. 

Pia har avslutat sina studier på grundskola samt genomfört en treårig gymnasial utbildning inom 

handel. Pia, tillsammans med sin bror, växte upp med en mamma som var narkoman och en 

pappa som inte brydde sig om något. Hon har hela tiden försökt ta hand om sin bror och mamma 

under sin uppväxt. För att möjliggöra det, valde hon att stjäla saker i affärer såsom bland annat  

mat. Pia började sakta med säkert hamna i ett umgänge präglat av fel typ människor och 

beskriver det såhär –  

’’Det kändes som att jag slussades in i den kriminella världen’’. 

Hon blev beroende av pengarna som hon fick genom de kriminella handlingarna för att kunna 

försörja sin bror och mamma.  

5.2 Det kriminella livet 
Sex av åtta kvinnor som deltagit i den här undersökningen beskrev att de under tidig ålder 

började med kriminalitet. Utifrån det kvinnorna beskrivit i intervjuerna, kan man utläsa att deras 

kriminella livsstil började från mindre stölder som sedan fortlöpte och utvecklades till större 

rån. Det gemensamma för Lena, Sofia, Anna, Eva, och Sandra är att de haft en svår uppväxt. 

De kommer från familjer som lidit av fattigdom eller haft föräldrar som varit missbrukare, vilket 
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har lett att föräldrarna inte kunnat försörja sina barn. Kvinnorna som haft dåliga 

familjeförhållanden i sin uppväxt, upplever att de inte haft någon uppvaktning från anhöriga, 

vilket har lett till att de valt att leva den kriminella livsstilen. De beskriver att de automatiskt 

slussades in i det kriminella livet genom sina handlingar. Pengar, var också en orsak till att 

kvinnorna fortsatte att utföra kriminella handlingar, då deras uppväxt speglas av fattigdom samt 

större klyftor mellan andra barn i omgivningen som haft större ekonomiska förutsättningar. 

Sandra beskriver hennes dåvarande livssituation såhär –  

’’Det var jobbigt att vara fattig jag ville bara vara normal som alla andra sen valde jag ju fel 

väg att gå men det blev som det blev. Jag kan tyvärr inte spola tillbaka bandet’’. 

Vi kan utifrån det Sandra säger, utläsa att det för henne var jobbigt att inte ha samma 

ekonomiska förutsättningar som andra barn i hennes omgivning. Det var det, som var 

anledningen till att hon valde ’’fel väg’’ i livet. Vi tolkar dessutom det hon säger som att hon 

har en ångerfylld känsla, men att hon tyvärr inte kan ändra på något i dagsläget. 

 

Det som finns gemensamt mellan Sara och Julia, är att de valde den kriminella livsstilen på 

grund av sina dåvarande partners, som hade ett dåligt inflytande på de. Pojkvännerna gav 

kvinnorna den uppmärksamheten som de aldrig fick förr. Då deras pojkvänner tidigare var 

kända som kriminella, blev kvinnorna indragna bland våld, knark och stölder. Det var svårt för 

kvinnorna att lämna sina partners samt de vänner de fått på vägen, då det ofta hände att någon 

blev hotfull i situationer där någon ville ge sig av umgänget. Julia säger –  

 

’’Jag ville inte tappa dem vännerna jag fått eller min dåvarande pojkvän. Det skapades en 

stor rädsla i mig, jag blev rädd för honom för att han blev väldigt hotfull. Jag vågade inte 

lämna honom och därav fortsatte jag’’. 

 

Vi tolkar att Julia hade svårigheter att lämna den kriminella livsstilen utifrån det hon beskriver. 

Hon ville inte bli av med de vänner hon fick samt att hon då hade sin pojkvän som drog in 

henne i de jobbiga omständigheterna hon fick uppleva. Vi upplever Julias rädsla utifrån att hon 

beskriver hur rädd hon blev för hennes dåvarande pojkvän, då han, enligt henne blev väldigt 

hotfull. Vi tolkar det hon beskriver som en bidragande faktor till att hon fortsatte leva vidare i 

den kriminella livsstilen. 
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Pia beskrev i sin intervju att de kriminella kretsarna hon var involverad i, använde henne som 

en täckmantel för att hon var en kvinna. Hon valde dock att ställa upp mycket. Hennes man har 

tidigare också haft ett kriminellt förflutet, vilket är anledningen till att hon fått stöd av honom. 

Enligt henne är familjen det största stödet hon fått. Pia sa i sin intervju –  

 

’’Sen lite för att de var kul vilket låter dumt men så var de. Det är svårt att släppa pengarna 

och så är de för alla kriminella. Ingen gör något gratis liksom’’. 

 

Utifrån det intervjupersonerna säger, tolkar vi som att de menar att individer med större 

handlingsutrymme har haft ett stort inflytande på de, vilket ledde till att de hade svårt att säga 

ifrån samt lämna den kriminella livsstilen. Vi kan även utläsa att kvinnorna upplevde denna 

process som komplicerad och svårlöst, då man måste gå igenom flera processer för att återvända 

till ett ’’normalt’’ liv långt bort från det kriminella. Vi tolkar även det de säger som att det inte 

enbart handlar om att genomgå en behandling inom en institution, utan att man också ska kunna 

återvända till sin familj samt vänner. Sofia beskriver det såhär –  

 

’’Det var ju inte bara att aa nu lämnar jag detta utan det krävdes en hel del från mig för att 

lämna kriminaliteten. Hur man skulle berätta för sina vänner och andra och så. Det är inte 

enkelt. Det var väl det som var motgången, att folk försökte få mig att stanna kvar’’. 

 

Sofias beskrivning tolkar vi som att det inte var en lätt process för henne att lämna den 

kriminella livsstilen. Vi upplever svårigheten i det hon beskriver. Att hon inte visste hur hon 

skulle förklara sig till sin omgivning om att hon bestämt sig att lämna det kriminella livet hon 

levde. Vi tolkar det som att hennes motgång var att människor i hennes omgivning försökte 

hålla henne. Vi kan även utläsa att hon upplever en skam kring de handlingar som hon valt att 

genomföra. 

 

5.3 Inte bara kriminell utan också kvinna  
När vi ställde frågorna kring hur kvinnorna upplever och vad deras erfarenheter är av att vara 

kvinna i den kriminella världen hade kvinnorna ett liknande svar som var att de blivit 

särbehandlade gentemot det manliga könet. Kvinnorna beskriver att man som kriminell kvinna 

får ta mer konsekvenser, få kriminella kvinnor inte accepteras på samma sätt som kriminella 

män i det svenska samhället. Julia och Lena beskriver på vardera sätt att de som kriminella 

kvinnor blev utnyttjade av männen både sexuellt samt att samhället såg ned på de. 
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Sofia beskriver hur kvinnor uppnår en viss status genom deras män beroende på hur högt de 

sitter i de kriminella organisationerna men att kvinnor i kriminella livsstilar som inte har någon 

man inom organisationerna har det svårt att lyckas, baserat på att de är kvinnor. Lena berättar 

att kvinnor i den kriminella världen blir som ett redskap för de manliga kriminella. Kvinnorna 

är enade om att man som kvinna överlag, oavsett vad de gör i livet, får betydligt större 

konsekvenser än män, samt att det finns föreställningar om hur en kvinna-, respektive man ska 

vara i samhället. Kvinnor som avviker från det ’’normala’’, blir enligt de en skam för samhället 

och får en känsla av utanförskap för deras kriminella handlingar. Julia beskriver att –  

 

”En kille kan ju vara ett svin men han får ändå respekt, en tjej kan inte vara det på samma 

sätt’’. 

 

När vi läser detta citat, kan vi utläsa att bemötandet av kriminella skildrar beroende på om det 

är en manlig kriminell eller en kvinnlig kriminell. Att det i sakfråga inte handlar om vad själva 

handlingen är baserad på, utan att det i första hand handlar om vilket kön den kriminella grundar 

sig på och att det, utifrån det, bestäms hur denne ska betraktas genom samhällets normer. 

Utifrån det Julia beskriver, tolkar vi att medans män kan få en viss status, döms kvinnor ut och 

betraktas som konstiga. Även fast kvinnor och män utför liknande handlingar, får kvinnan ta 

fler konsekvenser än mannen. 

 

Då kvinnorna är enade om att konsekvenserna för en kriminell kvinna är betydligt större än för 

en kriminell man, är vägen till ett ’’normalt’’ liv betydligt svårare. Anna berättar att man som 

en kriminell man ’’normaliseras’’ i samhället, där kriminalitet ses som något prestigefullt, 

medans man som en kriminell kvinna får negativa konsekvenser. Det de är enade om är att 

oavsett om bägge könen utför liknande kriminella handlingar, får kvinnan ta betydligt mer 

negativa följder för det.  

 

En av de negativa konsekvenserna kvinnorna har drabbats av, är möjligheten att få ett arbete 

baserat på deras brottsregister. Lena menar att hon känner skamlöshet när hon ska söka nya 

arbeten och blir nekad varje gång då arbetsgivaren kräver ett brottsregister.  Pia menar att hon 

utåt alltid, sett ut som en normal tjej, men i verkliga fallet har hon alltid dolt sin kriminella sida 

till skillnad från de andra kvinnorna som inte valt att dölja sin kriminella livsstil för 

allmänheten.  
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5.4 Kvinnonormen  
När kvinnorna blev ifrågasatta om hur de ser på kvinnonormen som finns i samhället idag samt 

hur de själva förhåller sig till det, svarade majoriteten att kvinnonormen är att kvinnan ska vara 

en hemmafru. D.v.s. att kvinnan ska ta hand om hushållet, se till att det finns mat på bordet 

samt ta hand om barnen. Vidare svarade Sara, Sofia och Eva att en kvinna, enligt normen, ska 

vara självständig där hon försörjer sig och inte avviker från det ’’normala’’. Sofia och Eva 

menar även att det blivit bättre när det handlar om jämlikhet i relation till hur det sågs förr, 

vilket enligt de är något positivt. Lena och Anna säger att de själva inte upplevt sig 

diskriminerade på något sätt, utan att de har brutit mot denna norm samt sköter sitt liv på sitt 

vis. Lena tycker att bilden av att en kvinna är fysiskt svagare, inte stämmer och säger –  

 

”Jag är som en man, jag kan bygga. Och så är jag en hemmafru, kan laga mat och så. Både i 

mitt liv just nu och när jag var kriminell” 

 

Baserat på det Lena berättar, kan vi utläsa att kvinnor förknippas till lättare arbetsområden 

såsom att vara hemmafru medans männen ska få utföra det fysiska och tunga arbetet som finns. 

Oavsett kön så kan både män och kvinnor arbeta med samma yrken. Det ska inte finnas ramar 

om vilka yrken eller arbetsområden som tillhör män eller kvinnor, utan det ska finnas öppenhet 

där alla är välkomna oavsett kön. 

 

Julia beskriver att kvinnor någon gång under sitt liv väljer att bryta mot normer, där man väljer 

att gå sin egna väg samt bygga sin karriär. Julia och de resterande kvinnorna som deltagit i 

undersökningen har brutit mot normen som kriminell, där de blivit utstötta av samhället. Julia 

tillägger också att samhället oftast tycker synd om kvinnor som bryter mot dessa normer och 

att man som kvinna inte vill uppfattas av samhället som en svag individ, och säger –  

 

”Man bygger upp en försvarsmekanism där man tänker att de är inte synd om mig”. 

 

Utifrån det Julia säger, kan vi utläsa att en kriminell kvinna på något sätt försöker dölja sin 

kriminella livsstil för samhället, då de inte vill känna sig exkluderade. För att inte ses som 

avvikande i samhället har Julia byggt en försvarsmekanism för att inte uppfattas som svag eller 

onormal. 
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5.5 Samhällets bemötande  
Majoriteten av kvinnorna som deltagit upplever att deras tidigare kriminella bakgrund försvårat 

deras möjligheter att accepteras i samhället på nytt. Pia har upplevt att hon blivit bemött 

annorlunda på grund av sina kriminella handlingar tidigare i livet. Hon upplevde förr att 

människor såg henne på ett annorlunda sätt eftersom hon var en kvinna som var kriminell. 

Kvinnorna är även enade om att den första problematiken de bemöter efter de har lämnat 

kriminaliteten, är just arbetslivet. Anna beskriver att förutom svårigheter i arbetslivet, har den 

kriminella bakgrunden fler problemområden som att bli drogfria, vilket är en komplicerad 

process som är tidskrävande. Tre av de åtta kvinnorna i undersökningen har även skulder som 

gått vidare till kronofogden, vilket även försvårar deras liv med att ta lån samt köpa materiella 

ting som de är i behov av. 

 

Pia beskriver att det finns en bild av hur en kvinna i samhället ska vara och uppfattas av andra. 

När något inte stämmer hos en kvinna enligt Pia, betraktas man som annorlunda och exkluderas.  

 

‘’Men de finns ett problem i samhället och de är att ingen frågar sig själva vad de är som har 

gjort att vi valt denna vägen eller vad som har gjort att vi blev som vi blev’’.  

 

Utifrån det Pia säger, upplever vi som att hon vill förmedla att människor inte ifrågasätter varför 

allt det kriminella börjar från hennes perspektiv. Det vi tolkar utifrån citatet ovan, är att 

samhället dömer kvinnorna, med kriminella livsstilar, utifrån vad de ser utåt, men inte vilka 

faktorer som har påverkat kvinnan att välja den kriminella livsstilen. Majoriteten av de 

deltagande kvinnorna förklarar också att den hjälp samt den rehabiliteringsprocessen som de 

genomgått, saknar kunskap kring kvinnliga kriminella. 
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6.Analys  
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras i relation till de teorier och 

begrepp som tidigare lyfts fram i teorikapitlet; Stigma, genus, orsaker till kriminalitet och 

hänsynsemotionssystemet samt tidigare forskning.  Vidare kommer resultatet att analyseras 

under följande teman; Livsvillkor, kriminell som kvinna, dubbelavvikare och återanpassning.  

 
6.1 Livsvillkor och stigma  
Resultatet visade att majoriteten av intervjupersonerna påbörjade sin kriminella livsstil i tidig 

ålder. En livsstil som de upplevde expanderade kraftigt från mindre brott till grövre handlingar.  

Det vi kunde se är att flertalet kvinnor har genomlidit svåra familjeförhållanden utifrån 

ekonomiska svårigheter, missbruk och dåliga relationer. Felipe Estrada och Anders Nilsson 

(2012) understryker i sin studie” Dose it cost to be a female offender” att kvinnor har en 

betydligt mer svårare uppväxt än män då dåliga livsvillkor, miljö och svåra familjeförhållanden 

har en större inverkan på kvinnorna.  Studien visar att oftast har kvinnor en mer omskakande 

historia än män och därav syftar författarna till ”it takes more to become a female offender”.  

Vad vi har kunnat se har kvinnors kriminella handlingar vart varierande, allt från stölder och 

droger. Men dock hade majoriteten av kvinnor haft ett ändamål med de kriminella handlingarna, 

vilket visade de sig i resultatet vara ekonomiska skäl. Då flertalet kvinnor kommer från svåra 

ekonomiska förhållanden har behovet av pengar vart stort men Jack Katz (1988) förklarar i sin 

teori ”brottets frestelse” att människors kriminella handlingar inte alltid behöver handla om 

pengar. Han menar att brottsliga handlingar kan även handla om att individen söker efter 

gemenskap, makt eller gör de för spänningen. I resultatet kunde vi utläsa hur Sandra förklarade 

att hon kom från en familj med dåliga ekonomiska förhållanden där hennes familj inte kunde 

ge henne samma möjligheter som andra i from av fysiska föremål. Sandra ville känna en 

tillhörighet och gemenskap till de andra barnen som hade bättre förhållanden så hon började 

stjäla, vilket kan förstås ur Jack Katz (1988) teori att brottsliga handlingar inte alltid handlar 

om pengar. Det vi även kunde se i resultatet var hur Pia utryckte sig kring känslan av att utföra 

ett brott som spännande och roligt. Till skillnad från de andra kvinnorna i resultatet har Sara 

och Julia blivit involverade i den kriminella världen genom dåliga relationer där deras 

omgivning haft en dåligt inflytande på dem. Vilket även kan sättas i relation till Jack Katz 

(1988) där han menar att individen utför brottsliga handlingar för att känna en gemenskap. Vi 

kunde se att de sociala banden var en viktig aspekt hos samtliga kvinnor i studien och man ville 

inte riskera att social banden skulle brytas.  Julia påpekar även i resultatet hur hon inte ville gå 
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miste om sina vänner även fast de hade ett dåligt inflytande på henne, vilket visar att brottslighet 

inte enbart handlar om pengar utan även om gemenskap och relationer.  

 

Att lämna den kriminella livsstilen bakom sig kunde vi utifrån resultatet se var en kluven och 

komplicerad process som kräver tid vilket majoriteten av kvinnorna är eniga om. Vi kunde även 

se utifrån resultatet att de fanns en rädsla att återta kontakten med vänner och familj då 

kvinnorna inte vill återberätta sin historia till sin omgivning. Kvinnorna är medvetna om att 

deras kriminella livsstil bryter mot de normer som finns i samhället. Det kan vara så att män 

har lättare att återberätta sin kriminella bakgrund än kvinnor då manligt kriminella är mer 

normalt.  Erving Goffman (2014) talar om stigma som en fläck på kroppen som individen bär 

med sig genom livet och som medför att individen avviker från de normala. Kriminella kvinnor 

får därför ett stigma då de brutit mot samhällets normer om att vara kriminell. Inom varje social 

miljö finns ett normalitetsmönster enligt Goffman (2014) där individen får en bild av vad som 

är normalt och vad som inte är. En kriminell kvinna kan då överskrida normalitetsmönstret då 

kriminalitet genomskär normala handlingar. Vidare talar han om hur människor kategorisera 

och tilldelar individen egenskaper som han benämner virtuell social identitet. Kvinnornas 

omgivning och sociala miljö har redan tilldelat dem en social identitet som kriminell vilket kan 

försvåra deras ingång till att återta kontakten med sina familjer och vänner. Rädslan kan dock 

komma från om kvinnorna avviker från den tilldelade kategorin och den sociala identiteten 

vilket istället ger dem ett stigma. Livsvillkoren blir därav svårare för kvinnorna att komma 

tillbaka normala levnadssättet. Det vi kan förstå utifrån resultatet och som hänger med under 

hela resultatet är att kriminella kvinnor har de svårare att återanpassa sig på grund av deras 

stigma.   

 

En kriminell kvinna kan uppfattas som stigmatiserad då hon bryter mot de uppsatta normerna 

som finns i samhället. Goffman (2014) menar att inom varje social miljö och i varje samhälle 

finns ett normalitetsmönster där individen får en bild av vad som är normal och som inte är 

normalt. En individ som avviker från de normalitetsmönstren får automatiskt ett stigma. I 

resultatet kan man då förstå att kriminella kvinnorna kan då bli dubbelavvikande då de avviker 

från normen som kriminell men även som kvinna. Som vi nämnt tidigare så skapas de genom 

normalitetsmönster vissa förväntningar kring hur kvinnan ska vara respektive hur en man ska 

vara. Goffman (2014) benämner även hur vi som människor medvetet eller omedvetet 

kategoriserar och tilldelar en individ en social identitet utifrån de normer som finns. Han kallar 
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de för den virtuella sociala identiteten och skulle individen avvika från den tilldelade sociala 

identiteten så avviker individen även från den faktiska identiteten. 

 

Detta kan förstås utifrån de kvinnor i resultatet att den tilldelade social identitet som de fått 

grundar sig i deras tidigare kriminella livsstil som sätter dem i en kategori. Redan där kan man 

tolka att kvinnorna fått ett stigma som kriminella, vidare kan problematiken uppstå om 

kvinnorna avviker från social identiteten. Deras faktiska identitet som är att de är kvinnor 

riskerar att avvika också vilket kan leda till att de får ännu ett till stigma. Därav kan man förstå 

huruvida en kvinna med kriminell bakgrund kan avvika dubbelt då de inte upprätthåller de 

föreställningar och ramar som de tilldelats inom den sociala kategorin.  

 

Även Garcia (2016) skriver om hur kvinnor och kriminalitet inte hör ihop. Hon lyfter fram hur 

kvinnor som bryter mot lagar även bryter mot de försällingarna kring hur en kvinna ska vara. 

Detta kan även förstås som dubbelavvikande där kvinnorna bryter mot lagarna och normerna 

som kriminella men även de normer som finns kring hur en kvinna ska vara. Alltså kan man 

tolka att en kvinna inte endast blir tilldelad ett stigma som kriminell utan även ett till stigma 

som normbrytande kring de föreställningarna huruvida en kvinna ska vara.  

 

I studien ”Kriminalitet och livschanser ” skriven a Felipe Estrada och Anders Nilsson (2009) 

förklarar författarna skillnaderna i livschans mellan manliga och kvinnliga kriminella. Studien 

visade att det har gått bättre för manligt kriminella med arbete och familj medans kvinnorna har 

haft det betydligt svårare, vilket vi kunde se i resultatet där kvinnorna påpekar deras svårigheter 

med arbete, vänner och familj. För att kunna förstå varför dessa skillnader är så markanta är de 

viktigt att se de utifrån ett genusperspektiv. Genusforskning utgår från en socialkonstruktiv syn 

där föreställningar kring hur män och kvinnor bör vara i samhället. De egenskaper och 

föreställningar hur en kvinna ska vara uppkommer vid tidig ålder. Att kvinnorna i resultatet har 

mindre livschanser än män tror vi kan bero på den synen vi har hur en kvinna ska vara eller 

vilka handlingar kvinnan får och inte får göra. Då män är statistiskt mer skyldiga till brott blir 

bilden av kriminella män mer normaliserat. Kvinnligt kriminella är fortfarande ett relativt nytt 

problemområde i samhället och därav blir de svårare att förstå samt hjälpa dessa kvinnor till en 

normal livsstil. Miljön och omgivningen kvinnorna vistas i kan ha olika föreställningar om hur 

det ska vara mellan könen och bryts de normer eller föreställningar kan livschanserna bli 

betydligt svårare för kvinnan.  
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6.2 Livsvillkor och normalisering  
Resultatet visar att samtliga kvinnor har behandlats dåligt i den kriminella världen i jämförelse 

med männen. Konsekvenserna har varit betydligt fler för kvinnorna än för männen och dessa 

konsekvenser kommer från olika håll. Dels från den kriminella världen men också från 

samhället och omgivningen. Man utnyttjades på olika sätt och användes som redskap. Några av 

kvinnorna i resultatet menar att det enda sättet att få status är genom att ha någon sorts 

förhållande med en kriminell man som värderades högt i den kriminella världen. En kriminell 

kvinna avviker från det normala om hur en människa ska vara i samhället och från att vara 

kvinna, dvs. kvinnonormen. Resultatet visar att bemötandet skiljer beroende på kön. Även fast 

män och kvinnor utför samma brottsliga handlingar så döms kvinnorna hårdare av samhället 

och omgivningen, betydligt fler konsekvenser tillkommer än hos männen. Jenny Yourstone 

(2008) skriver i sin studie om hur den stereotypa bilden av män och kvinnor utgör normen för 

vad som är rätt eller fel för en kvinna att göra. Hon förklarar bilden av män som dominanta, 

aggressiva och bestämda medans kvinnorna är vänliga, känsliga och kärleksfulla. Eftersom 

kvinnorna i resultatet förklarar att de har behandlats dåligt av samhället kan man förstå de 

utifrån de stereotypa bilden som Jenny Yourstone (2008)menar. Mäns brottsliga handlingar ses 

mer som acceptabelt i samhället medans kvinnors brottsliga handlingar blir normbrytande mot 

de förställningar som finns huruvida de två könen ska vara. Därav kan man förstå varför kvinnor 

belastas med mer negativa konsekvenser än men då deras brottsliga handlingar inte besvarar 

samhällets föreställning kring kvinnans handlingar. Yourstone refererar till sin tidigare där det 

har visat sig att män begår brott som är fyra gånger mer allvarliga än kvinnor. Även fast män 

begår mer allvarligare brott så drabbas kvinnor mer av de negativa konsekvenserna. Vidare kan 

man även förstå detta utifrån Janet Garcia son skrivit ”Understanding the Lives of Mothers after 

incarceration: Moving Beyond Socially Constructed Definitions of Motherhood” (2016) där 

hon menar att kriminalitet och kvinnor inte hör ihop. Garcia säger att kvinnor som utför 

brottsligahandlingar byter mot de föreställningar som kopplas till femininet. Detta kan förstås 

utifrån resultatet där kvinnorna påpekar att de behandlas orättvist gentemot männen även fast 

de utför samma brottsliga handlingar. Man kan tolka de att samhällets normer bryts kring 

föreställningarna om kvinnan vilket leder till mer omfattande svårigheter för kvinnan som 

kriminell. 	

	

Vidare i resultatet berättar kvinnorna hur det är att vara kvinnligt kriminell och hur de upplever 

skillnaderna att vara kriminell som kvinna respektive manligt kriminell. Det som vart centralt i 

resultatet är deras uppleves kring de konsekvenser av att ha vart kriminell kvinna men även hur 
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det är att vara en kriminell kvinna. I resultatet uppger Lena som hade lämnat den kriminella 

livsstilen så beskriver hon kvinnor inom den kriminella världen som redskap för de manligt 

kriminella där de blir utnyttjade. Även Sofia framförde att kvinnor endast uppnår status genom 

deras män eller bekanta beroende på hur högt uppsatta de är inom den kriminella kretsen. 

Utifrån kvinnornas svar kan man tyda att även inom den kriminella världen finns en 

könsdifferentierande föreställning kring män och kvinnor. Vi förstår utifrån kvinnornas 

berättelse att kvinnor inom den kriminella världen så är dem ojämlikt behandlade och att 

männen är dominerande vilket leder till att kvinnorna blir underordnade även i den kriminella 

världen. 

 

Resultatet visar majoriteten av kvinnorna upplever svårigheter att återanpassa sig i samhället. 

Den kriminella bakgrunden följer kvinnorna genom livet och medför svårigheter i det 

vardagliga. Julia beskrev att man bygger upp försvarsmekanismer för att inte ses som  svag 

samt för att passa in i samhället. Kvinnornas tidigare kriminella bakgrund har medfört 

konsekvenser inom arbetslivet trots att de lämnat de livet bakom sig, vilket även går kopplas 

till Goffmans (2014) teori om stigma. Goffman beskriver stigman som en fläck på kroppen som 

individen bär med sig under livet. Kvinnorna har fått stämpeln som kriminella vilket också kan 

uppfattas som stigmatiserad då kvinnorna inte följer de uppsatta normerna. I kvinnornas fall så 

har de blivit stigmatiserade där de fått konsekvenser för deras tidigare handlingar. Julia 

förklarade tidigare att hon bygger upp en försvarsmekanism för att inte uppfattas som svag, 

vilket tyder på att Julia har svårigheter i återanpassningen. Pia påpekar även att hon blivit 

bemött annorlunda för att hon vart kriminell tidigare. Detta går att sätta i relation till Goffman 

där han menar att människan känner sig utstött där man inte uppfyller vissa kvalifikationer och 

där känslor av underlägsenhet och ovärdig kan uppkomma hos kvinnorna då de avviker.  

 

Felipe Estrada och Anders Nilsson (2012) poängterar i sin undersökning ”Does it cost more to 

be a female offender” att kvinnor som vart kriminella drabbas betydligt mer av konsekvenser 

än män, vilket vi kan se i resultatet där kvinnorar framför deras svårigheter i arbetslivet samt 

att knyta nya sociala kontakter. Det är inte lätt att skaffa nya kontakter med tanke på om 

individen har en tidigare kriminell bakgrund. Felipe Estrada och Anders Nilsson (2012) 

hänvisar även till Goffmans begrepp som stigma och menar att kriminella kvinnor generellt 

stigmatiseras betydligt mer än män inte enbart för de är kriminella utan för att de bryter normen 

huruvida en kvinna ska vara. Alltså behöver de inte endast vara att kvinnorna har en kriminell 
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bakgrund som försvårar deras möjligheter till arbete eller relationer utan det kan även vara för 

att de är kvinnor som återanpassningen i samhället försvåras. 	

	

I resultatet beskriver Pia även om den bristande kunskapen som samhället har kring kvinnligt 

kriminella och att de inte finns någon förståelse kring varför brotten begås samt vilka faktorer 

som bidrar till att man väljer en kriminell livsstil. Även de resterande kvinnorna bekräftar detta 

genom att hänvisa till de olika behandlingsprocesser som de deltagit i och har bristande kunskap 

för att hjälpa kvinnorna på rätt sätt. Jack Katz (1988) förklarar att sin teori kring kriminalitet 

där han menar att man förstå måste förstå varför individen valt en kriminell livsstil innan man 

kan förstå varför de begår kriminella handlingar. Han förklarar även att brottsliga handlingar 

enbart inte behöver handla om pengar utan kan även handla om gemenskap. Det tolkar är att 

kvinnorna menar är att samhället först måste förstå vad de är som gjort att de blivit kriminella 

för att kunna tillämpa rätta metoder för återanpassning. Det är viktigt att förstå helheten och 

inte endast ett fåtal delar.  

 

I en annan studie skriven av Felipe Estrada och Anders Nilsson (2009) ”kriminalitet och 

livschanser” understryker författarna att människor med problematik i uppväxten leder till 

kriminella handlingsmönster vilket i sin tur bär med sig negativa konsekvenser. Det 

framkommer även i studien att män har lättare att återanpassa sig i samhället än kvinnor. Ser 

man till resultatet har majoriteten av kvinnorna framfört problem i arbetslivet vilket studien 

stärker där författarna menar att män förknippas till arbetsmarknaden vilket underlättar för dem 

att skaffa ett jobb. Kvinnor kan istället bli socialt exkluderade i samhället på grund av deras 

tidigare kriminella bakgrund och deras livschanser försvåras vilket resultatet hänvisar till där 

kvinnor bemött problematik.  
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7. Avslutande sammanfattning  
Vårt mål med denna uppsats har varit att undersöka före detta kriminella kvinnors erfarenheter 

och upplevelser. Vi ville skapa en djupare förståelse för hur de upplever att de betraktas av 

omgivningen och samhället i relation till kriminalitet. Nedan kommer vi att besvara 

frågeställningar som vi har valt och redovisa de slutsatser vi kommit fram till.  

 

• Upplever före detta kriminella kvinnor att de är stigmatiserade av samhället på grund av 

att de är kvinna och kriminell?	

	

I resultatet framgick det att majoriteten av kvinnorna upplever att konsekvenserna är betydligt 

mer omfattande som före detta kvinna än vad det är att vara före detta kriminell man. Kvinnorna 

upplevde även att i samhället är det mer accepterat för män att utföra brottsliga handlingar 

medans kvinnliga brottsliga handlingar uppfattades som mer avvikande. Vi kunde även se att 

kvinnorna inom den kriminella livsstilen blev utnyttjade av männen och att de inte hade något 

i den branschen att göra. Även fast män och kvinnor utförde samma brottsliga handlingar så 

blev kvinnorna mer drabbade av samhället än vad männen blev. Vidare i resultatet lyfte 

kvinnorna fram att deras möjligheter till att återanpassa sig i samhället var betydligt svårare än 

för män. Deras tidigare kriminella livsstil hade sätt en prägel på deras möjligheter att skaffa ett 

arbete vilket majoriteten av kvinnorna påpekade. Inte nog med att kvinnorna brutit mot normen 

som kriminell men de har även brutit mot föreställningar om huruvida en kvinna ska vara. Det 

kan tydas att kvinnornas stigma finns både som kriminella men även som avvikande kvinna 

vilket har försvårat deras möjligheter i samhället även fast de har lämnat det kriminella livet 

bakom sig.  

	

• Vilka sociala förhållanden har kvinnorna haft som kan påverkas deras val att göra en 

kriminell karriär? 	

	

Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna har en bakgrund som omfattar bristande 

familjerelationer där kvinnorna vart beroende av uppmärksamhet från sina anhöriga, vilket det 

inte fått. Med tiden så blev kvinnornas omgivning mer inflytelserik av karaktärer som 

övertalade dem till att fortsätta med kriminalitet. Det framkom att endast två av kvinnorna valde 

en kriminell livsstil på grund av dåliga relationer med före detta pojkvänner som tvingade in 

dem i den kriminella världen. De sociala relationerna med både familj och vänner visade sig 

vara bristande hos kvinnorna, vilket förde dem in på fel väg i livet. Två av kvinnorna hade 
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hotfulla och omstridda relationer medans resterande kvinnor hade dåliga relationer med 

föräldrar som inte ansträngde sig kring barnen. Sociala relationer kan tolkas på så sätt att det 

har haft ett inflytande på kvinnorna till att välja en kriminell livsstil. Kvinnorna upplever att de 

är lättövertalade och med lite uppmärksamhet från omgivningen var de redan halvvägs in på fel 

bana. Det vi även kunde upptäcka var hur kvinnorna beskrev att de blev ”slussade” in i den 

kriminella världen. Detta kunde bero på att de sociala relationerna med andra kriminella i 

omgivningen var starka och kvinnorna ville känna någon slags gemenskap. Eftersom 

relationerna var starka så var det svårt att bryta och lämna den kriminella livsstilen.    

 

• Vilka är faktorerna till att man gör en kriminell karriär som kvinna ? 

	

Det som varit centralt för kvinnornas bakgrund är deras omtumlade livshistoria som enligt 

majoriteten av kvinnorna har vart den största bidragande faktorn att de valt en kriminell livsstil. 

Kvinnorna kommer från familjer med antigen dåliga ekonomiska förhållanden eller bristande 

familjeförhållanden blandade med missbruk och kriminalitet i deras omgivning. Vi har även 

kunnat styrka detta genom de tidigare forskningarna att kvinnligt kriminella oftast har en 

svårare bakgrund än männen vilket vi kunde tolka i resultatet. Strävan efter stora ekonomiska 

tillgångar var inte huvudmålet kvinnorna hade med brottslighet utan det var för att överleva. 

Andra barn i deras omgivning hade bättre förutsättningar både ekonomiskt sätt men även med 

andra sociala relationer. Det vi kunde komma fram till var uppväxten och livsvillkoren hos 

kvinnorna i tidig ålder har ett stort inflytande till att de valde att göra en kriminell karriär. I 

majoriteten av fallen så har kvinnorna lidit av bristande omsorg från både familj men även från 

sin omgivning. De påpekade även att det är viktigt att förstå varför de valt en kriminell livsstil 

för att sedan kunna hjälpa dem på rätt sätt. Från resultatet och den tidigare forskningen kunde 

vi dra slutsatsen till att kunskapen kring kvinnligt kriminella är otillräcklig och genom mer 

forskning kan man förebygga samt hjälpa kvinnorna på rätt sätt. 

 

Denna uppsats har endast utgått från kvinnors upplevelse och tidigare erfarenheter av att vara 

kriminell som kvinna. Det som vi finner intressant är det faktum att samhället ständigt är i 

förändring och jämlikhet är ett omtalat ämne, men trotts detta så finns det ingen kunskap kring 

kvinnor som är eller har varit kriminella. Vi talar om jämlikhet i olika sociala rum men 

kvinnorna som hamnar i skuggan är just dessa som upplever svårigheter trots att de avtjänat sitt 

straff. Det är därför i stor vikt att detta problemområde ska belysas så att fler före detta kvinnor 

kan få hjälp och samtidigt kan vi få mer kunskap om ämnet. 
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9. Bilaga 	

9.1 Intervjuguide  

	

Intervjuguide C-uppsats:	

	

Bakgrund	

Nuvarande situation	

1. Kan du berätta om dig själv? (Ålder, sysselsättning, utbildning, civilstånd, boende, 

m.m.)  

Bakgrund 	

Tidigare situation/biografi	

2. Hur var din livsstil/situation innan du kom in i den kriminella banan? 	

	

Familjeerfarenhet och uppväxt	

3. Kan du berätta om din uppväxt och barndom i din familj?	

Ev.följdfråga: Hur var ditt förhållande till din familj under uppväxten?	

	

4. Hur var din skolgång och ditt förhållande till vänner/omgivning? 	

ev.följdfråga: Vad är din högsta utbildningsnivå?	

	

5. Hur såg din fritid ut under din uppväxt/barndom gällande aktiviteter/sysselsättning/idrott?	

	

Det kriminella livet	

6. Kan du berätta när och hur du hamnade i den kriminella livsstilen?	

ev. följdfråga: Vilka var faktorerna till starten av kriminalitet samt varför fortskred det? 	

	

7. När valde du att lämna den kriminella livsstilen och vad fick dig att sluta?	

ev.följdfråga: Hur upplevde du processen att lämna den kriminella livsstilen? Stötte du på 

motgångar under processen och/eller stöd från familj, vänner, institutioner, osv.? 	

	

Kriminell men också kvinna	

8. Vad är dina upplevelser och erfarenheter om att vara kvinna i den kriminella världen?	
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9. Hur uppfattar du samhällets och omgivningens reaktioner till att vara en kriminell kvinna?	

ev. följdfråga: Upplever du att det finns en skillnad gällande samhällets syn på kriminella män 

respektive kvinnor och att man döms olika av omgivningen för att man är kvinna respektive 

man?	

	

Normbild och konsekvenser	

10. Hur skulle du beskriva kvinnonormen i samhället dvs. vad som förväntas i samhället på 

att vara en kvinna? 	

ev. följdfråga: Hur ser du dig själv i relation till normen?	

	

11. Har du upplevt att du blivit bemött annorlunda av samhället/omgivningen för att du var 

kvinna och kriminell? 	

ev.följdfråga: Har du upplevt svårigheter på grund av att du var kvinna och kriminell? 	

	

12. Om vi jämför idag och när du befann dig i de kriminella banorna, hur upplever du att 

omgivningen/samhället uppfattar dig?	

	

13. Upplever du att din tidigare livsstil påverkar dig idag? Om JA, på vilket sätt?	
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