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Abstrakt 

Syftet med studien var att få en inblick i hur livet kan se ut för kvinnor som har avtjänat ett 

fängelsestraff. Vi ville ta reda på vad som kan ha påverkat deras val i livet och hur livet har 

sett ut efter en fängelsevistelse.  

Materialet är insamlat genom en kvalitativ metod, med livsberättelser som den centrala 

fokuseringen. Allt för att lyfta fram kvinnornas berättelser för att uppnå en tolkning av deras 

livsvärld. 

När det gäller den teoretiska tolkningen har vi utgått ifrån olika teorier, som avvikelse, 

normalisering, socialisering och stigmatisering. 

Studiens resultat visade att majoriteten hade en missbruksproblematik bakom sig. De flesta av 

respondenterna upplevde sig ha svårt med tillit och relationer. Alla upplevde någon slags 

känsla av stigmatisering och skam. Majoriteten upplevde sig även känslomässigt avstängda 

efter att ha suttit i fängelse.  

 

 

Nyckel ord: Kvinnor, fängelse, stigma, utanförskap och socialisering. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Women with personal experiences of a prison sentence 

A qualitative study with life stories in focus 
Valbone Muriqi & Jeanette Sowemimo Andersson 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to gain an insight into what life might look like for women who 

have served a prison sentence. We wanted to find out what it is that has influenced their 

choices in their lives and how their ways of life has been like afterwards. 

 

The material is gathered through a qualitative approach to encounters, as the central focus. To 

highlights their own stories in order to achieve an interpretation of their world of living.  

 

As for the theoretical interpretations we have assumed different theories as deviations, 

normalization, socialization and stigma. 

 

Our results showed that the majority had a drug problems in their past. Most of the 

respondents felt that they had difficulty with trusts, integrities and relationships. Everyone 

experiences some sort of sense of stigma and shame. The majority of them, felt an 

emotionally shut down after sitting in jail. 

 

Keyword: Women, prison, shame, exclusion and socialization. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Vi är två studenter som har läst programmet Sociologi och socialt utvecklingsarbete vid 

högskolan i Halmstad. Där vi har skrivit vår kandidatuppsats. 

Våra möten med kvinnorna har varit inspirerande och intressanta. De har bidragit till nya 

perspektiv till vår problematisering, gällande kvinnornas egna upplevelser av hur deras liv sett 

ut. 

Här passar vi också på att tacka de kvinnor som har varit villiga till att ställa upp som 

intervjupersoner och delat med sig av deras förflutna. Utan dem så hade vår studie inte varit 

genomförbar. Vi vill även tack vår handledare Marta Cuesta för den hjälp vi fått. 

 

Vi önskar de medverkade kvinnorna en god lycka i framtiden och ett stort tack för deltagandet 

i denna studie. 
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___________________________________________________________________________ 

I vårt första avsnitt presenterar vi vårt val av uppsatsämne och vad arbetet ska handla om. I 

inledningen tar vi exempelvis upp om synen och normen på hur en kvinna ska vara. Syftet till 

vårt arbete presenteras också i detta avsnitt liksom uppsatsens frågeställningar och 

avgränsningar. Dispositionen finns också med här, där finner ni en beskrivning om vad de 

olika kapitlen innehåller. 

___________________________________________________________________________ 

1. Inledning 

 

”Kvinnan är bärare av liv, hon är modern som står för godheten. Kvinnlighet är därför 

oförenligt med ett brottsligt beteende. För män står inte alls ett brottsligt beteende i lika stark 

motsättning till manligheten. Tvärtom kan det i vissa fall till och med förstärka den manliga 

identiteten.” 

(Kordon & Wetterqvist, 2006, s.7) 

Brottsutvecklingen bland kvinnor har i Sverige ökat med 138 procent under åren 1975 – 2007, 

denna ökning är nästan samma som männens ökning, eftersom de under 1975 var väldigt få 

kvinnliga brottslingar. Det finns dock fortfarande en markant skillnad mellan män och 

kvinnor gällande brottslighet totalt sett. Under 2007 misstänktes kvinnor stå för enbart 20 

procent av brottsligheten (www.bra.se, Rapport 2008:23). 

 

Att vara kvinna och kriminell betraktas ofta som ett avvikande beteende, så som citatet ovan 

visar. Synen på kvinnlighet som Kordon och Wetterqvist (2006) diskuterar domineras av 

föreställningar om att kvinnorna ska vara goda, ordningsamma och skötsamma. Även annan 

forskning har pekat på att kvinnor generellt sett förväntas vara mer empatiska och 

ansvarkännande än män som i sin tur kopplas samman med aggressivitet och maktlystnad i 

högre utsträckning än vad kvinnor gör (www.bra.se, Rapport 2008:23). Därför väcker det ofta 

mycket uppmärksamhet när kvinnor begår brott. Ett fall som uppmärksammats mycket i såväl 

utländsk som svensk media är Annika Östberg. 

 

Annika Maria Östberg är född den 6 januari 1954 i Stockholmsområdet. År 1981 fick hon 25 

år livstid för ett dubbelmord i USA på en restaurangägare och en polisman. Hon har avtjänat 

28 år av sitt straff i Kalifornien, USA. Den 8 april 2009 transporterades hon i smyg till 

http://www.bra.se/
http://www.bra.se/
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Sverige i Hinseberg. Hon fick därefter ett tidsbestämt straff på 45 år. Hon släpptes den 2 maj 

2011. Annika har suttit inne i 28 år i ett Amerikanskt kvinnofängelse och två år i svenskt 

fängelse. Hennes leverne präglades av våld, droger och kriminalitet från den tidiga tonåren. 

Annika berättar om ett liv som handlar om männens svek gentemot henne, som har satt djupa 

spår i henne. Annika är uppväxt med sin mor i Sverige, tills hon som elva åring fick flytta till 

USA där modern gifte sig med en amerikansk man. Uppväxten i Sverige anser Annika som en 

trygg och bra barndom. Hon upplevde dock ett slags utanförskap bland jämnåriga kompisar. 

När modern tog med henne till USA förändrades hennes värld kraftigt. Modern och 

styvfadern ansåg att Annika mest var i vägen och hon skickades därav iväg till mannens 

släktingar där de tog hand om henne. Annika kände sig missanpassad och övergiven och detta 

svek satte djupa spår i henne, här efter började Annika leva i den kriminella banan (Östberg, 

1999). 

Utifrån beskrivningen ovan, om hur kvinnor oftast förväntas att vara, hur kvinnlighet inte 

anses förenligt brottsligt beteende och om hur kvinnor som begår brott betraktas som 

avvikande. Har vi funnit det intressant att vidare studera kvinnor som har begått ett brott och 

hamnat i fängelse. 

Denna studie fokuserar därför på olika kvinnors berättelser och upplevelser av att ha suttit i 

fängelse. Vi har bland annat intresserat oss för deras uppfattningar om sina tidigare vägval i 

livet samt deras eventuella tankegångar kring om de upplever att de pekas ut som avvikande 

på grund av sina brott och fängelsevistelser och därmed kanske också upplever skam, skuld 

och stigmatisering.  
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1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa hur livet är efter en fängelsevistelse för de sex kvinnor som 

deltagit i denna studie. Vi vill undersöka hur deras relationer var och är idag, men också om 

de upplever någon skam, skuld eller utanförskap. Vår ansats är att beskriva och förstå de 

processer som dessa kvinnor genomgår efter ett avtjänat straff genom att göra intervjuer som 

biografiska berättelser. Vi vill även hitta förklaringar, om möjligt, för vad som påverkat 

kvinnornas valmöjligheter i livet och hur de har gått vidare och hur de anser att 

fängelsevistelsen påverkat dem i hög eller låg grad.  

1.3 Frågeställningar 

Hur är det att komma tillbaka efter en fängelsevistelse som kvinna? 

Vad är det som påverkat kvinnornas vägval i livet och hur? 

Hur ser upplevelsen av skam och skuld ut hos kvinnor som har suttit på anstalt? 

1.4 Avgränsningar 

Studien är baserad på hur de sex intervjuade kvinnorna upplever sina relationer och hur de 

anser att de behandlas av samhället, hur de känner sig och om det har varit svårt när de har 

kommit ut efter sin fängelsevistelse. Vi fick begränsa oss när det gällde vår C-uppsats, detta 

på grund av att vi hade tidsbrist. Hade vi haft tillräckligt med tid så hade vi föredragit att dela 

upp intervjutillfällena under en längre period och även ämnesvalen under själva intervjun för 

att få ett bredare perspektiv på hur deras liv sett ut och för att få en djupare förståelse.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i olika områden för att ge klarare presentation av materialet. Nedan 

följer en kort beskrivning av de olika avsnitten.  

Kapitel 1 – I detta avsnitt har inledningen, syftet med vår uppsats och våra frågeställningar 

presenterats. Vi hoppas att detta ger en klarare bild av studien och underlättar den läsning som 

följer. 

Kapitel 2 – I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi har använt oss utav. 

Kapitel 3 – I detta avsnitt tas vårt metodval upp och här presenterar vi vårt tillvägagångssätt, 

det vill säga hur vi har arbetat för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 4 – Här presenteras det insamlade empiriska materialet genom intervjupersonernas 

olika livsberättelser. 

Kapitel 5 – I detta avsnitt finner ni analysen som bygger på vårt empiriska material och de 

teorier som använts samt slutsatser. 

Kapitel 6 – I vårt sista avsnitt hittar ni den litteratur vi har använt oss utav. 
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I detta avsnitt tar vi upp historisk bakgrund som handlar om hur synen på kvinnlig 

kriminalitet var förr. Även statistik tas upp under rubriken ”Statistik om kvinnlig 

kriminalitet”, här finner ni information om hur många procent utav kvinnor i Sverige som 

blivit intagna och vad för slags brott som ligger bakom det. Sist men inte minst tar vi också 

upp några tidigare studier som gjorts om kvinnor som suttit i fängelse.  

1.6 Bakgrund 

1.6.1. Historiskt synsätt på kvinnlig kriminalitet  

Cesare Lombros var en italiensk läkare på 1800-talet, han var en av de första 

kriminalantropologerna. Synen på kvinnor och kriminalitet på den tiden var begränsad och 

kvinnor som begick brott kopplades samman med att de var antingen prostituerade eller 

utförde/gjorde  aborter. Kriminologerna ansåg att prostitutionen var ett brott som grundade sig 

i kvinnans starka behov av att ge och ta emot kärlek. Enligt Lombroso var det emot den 

kvinnliga naturen att begå brott och de kunde ses som monster. Medan andra forskare menade 

att kvinnor begår lika mycket brott som män, det görs dock enbart utanför offentlighetens ljus 

och kvinnor kunde då dölja sin brottslighet bättre än männen på grund av att kvinnan ansågs 

vara falskare än mannen (Kordon & Wetterqvist, 2006). 

På 1900-talet övergick man från de biologiska förklaringsmodellerna till de psykologiska 

förklaringsmodellerna, dessa förklaringsmodeller grundade sig utifrån männens kriminalitet 

och inte kvinnornas. Det finns alldeles för lite kunskap om kvinnors kriminalitet och 

samhällets lagar är helt könsneutrala (Kolfjord, 2003). Enligt statistiken i nästa avsnitt kan 

man se att majoriteten är män som sitter i fängelse och så har det alltid varit. Giddens (2008) 

tar upp att kvinnor sällan ägnar sig åt våldshandlingar, utan ägnar sig mer åt brottslighet som 

är av en lindrigare art. Pollak (1950 ref. i Giddens, 2008) ansåg att kvinnor var naturligare 

bedragare och duktiga på att dölja sina brott. Vilket han ansåg grundade sig i att kvinnans 

menstruation medförde smärta och obehag och i samband med det lärde sig kvinnan att dölja 

sina besvär för mannen, samt att de lurade männen att de hade samma utbyte av samlaget som 

mannen. Detta skulle då gjort kvinnan listigare än mannen. Freud ansåg att kvinnan hade 

penisavund, kvinnans aggression och upproriska beteende var ett annat uttryck i penisavund 

och kvinnor som inte blev behandlade kan uppvisa neurotiska beteenden (Lilly, Cullen & 

Ball, 1995). Någon medicinsk forskning kan inte finna något samband mellan våldshandlingar 
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och PMS, däremot påpekar vissa läkare att PMS påverkar vissa kvinnor att bli helt oförmögna 

att ta beslut eller fungera normalt (Kordon & Wetterqvist, 2006). 

1.6.2. Statistik om kvinnlig kriminalitet 

År 2009 var det 93 procent män och 7 procent kvinnor som togs in som nyintagna. De 

vanligaste huvudbrotten de blev intagna för var narkotikabrott och smuggling vilket motsvarar 

24 procent, våldsbrott 18 procent, tillgreppsbrott 14 procent och rattfylleri, men även grovt 

rattfylleri vilket motsvarar 11 procent av brotten. De flesta individerna var runt 21-54 år och 

den största gruppen var mellan 35-44 år 22 procent. Av dessa personer så var det 46 procent 

som inte hade ingen tidigare kriminalvårdserfarenhet, 13 procent hade tidigare varit föremål 

för frivården och 41 procent har tidigare haft en frihetsberövande påföljd. Att majoriteten är 

män som utför brottsliga handlingar och åker fast för dem kan man tydligt se här och så har 

det alltid sett ut (http://www.kvv.se/sv/Statistik/Kvinnor-i-fangelse/). 

Kriminalvården är landets fjärde största myndighet som ansvarar för häkten, fängelser och 

frivård. Kriminalvården har speciella fängelser för kvinnor som är Hinseberg utanför Örebro, 

Färingsö utanför Stockholm, Sagsjön i Göteborg, Ljustadalen norr om Sundsvall, Ringsjön 

utanför Ystad samt anstalten Ystad. 

Den 1 oktober 2010 fanns 288 kvinnliga intagna i landet, vilket var 5,36 procent av det totala 

antalet intagna. De vanligaste brotten som kvinnor begår är narkotikabrott, smuggling och 

våldsbrott. Fängelse är samhällets sätt att straffa en person som begår ett allvarigt brott, men 

svenska kriminalpolitikens grundtanke är att försöka undvika att låsa in människor eftersom 

inlåsningen har skadliga effekter på den enskilda individen. När individen har avtjänat sitt 

straff ska de ut i samhället igen och där finns olika resurser som kan vara bra att ta vara på 

som olika organisationer som arbetar med före detta kriminella och som kan vara ett stöd för 

dem att hitta sin väg in i det vardagliga livet. Exempel kan vara KRIS – de kriminellas 

revansch i samhället där man arbetar med både drogproblematik och kriminalitet. En annan 

frivillig organisation som individen kan använda sig utav är tolvstegsprogrammet som är 

inriktat mest på missbruk men kan också vara ett stöd för individen när de ska komma ut från 

fängelset, detta är en slags självhjälpsgrupp. Dessa organisationer hjälper dem redan inifrån 

fängelset om de är intresserade av att få deras hjälp 

(http://www.kvv.se/sv/Statistik/Fangelse/). 

http://www.kvv.se/sv/Statistik/Kvinnor-i-fangelse/
http://www.kvv.se/sv/Statistik/Fangelse/
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1.6.3. Tidigare studier 

I Kordons och Wetterqvists (2006) bok presenteras tidigare amerikanska studier som visat att 

kvinnor med maskulina drag oftast klarat sig undan från misshandel och övergrepp. De mest 

aggressiva kvinnorna i dessa studier visade sig också vara de mest feminina. Kvinnorna 

använde sig också mer av psykisk misshandel av sin partner än fysiskt våld och enligt dessa 

studier låg det helt i linje av vad samhället förväntade sig av en kvinna. Andra psykologiska 

studier visade att kvinnor var mer involverade i våld mot sin partner än vad männen var. 

Skillnaden låg troligtvis i att männen gjorde större skada genom att slå hårdare än vad 

kvinnan gjorde och att mannen skämdes över att anmäla kvinnan, vilket gör att kvinnans 

aggressivitet inte dokumenterades och det ledde inte till några konsekvenser (Kordon & 

Wetterqvist, 2006). Detta är också något som vi i samhället har som en norm, det vill säga om 

kvinnan utför psykisk eller fysisk misshandel mot sin man är detta något som undviks att tala 

om. En annan sak som Kolfjord (2004) tar upp är offerrollen som kvinnan ofta placeras i utav 

allmänheten. De förklaringsmodeller som ofta används varför kvinnor begår brott är att de har 

själva utsatts för våld, trasslig barndom, övergrepp och kvinnomisshandel till exempel. Risken 

med att göra kvinnan till ett offer är att det fråntar kvinnans egenansvar, man ser då heller inte 

kvinnan som ett individuellt handlande subjekt som kallas för viktimization – criminalization. 

Kvinnor som lever under fysisk och psykisk misshandel individualiseras ofta och anses vara 

ett eget handlande subjekt, detta är en lång process som är skapad av myter, samhällsstruktur 

och könsblindhet. De flesta kvinnor som lever i ett förhållande där någon slags misshandel 

förekommer är ofta offer för sin roll, samhället anser att det är bara att gå. Den partner som 

har makt över kvinnan gör att hon blir till fånge, vilket oftast görs genom underliggande hot 

som att jag dödar dig eller barnen eller som ser till att kvinnan inte klarar sig ekonomiskt med 

mera (Kolfjord, 2004). Kolfjord tar även upp att kriminalitet bör beaktas utifrån kön och 

etnicitet. Kvinnors handlingsarenor påverkas av olika faktorer men de ekonomiska och det 

sexuella förtrycket är två arenor som starkt påverkar deras kriminalitet. Kvinnor som 

missbrukar är ofta en stor del av de som faktiskt har suttit i fängelse. Mattson (2005, s.40) 

menar att: 

Forskningen om kvinnor som missbrukar präglas av två olika diskurser: En som lyfter 

fram och visar kvinnorna som särkilt utsatta, vilket gör att de framstår som annorlunda 

inte bara från män som missbrukar utan också från andra kvinnor. Den andra diskursen 

problematiserar denna bild och visar hur kvinnor som missbrukar på många sätt liknar 
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kvinnor som inte gör det. Kvinnans missbruk förklaras ofta som ett resultat av deras 

tidigare trauman och sexuella utsatthet. 

I en avhandling som gjorts av Lander (2003) följdes åtta narkotikamissbrukande kvinnor i 

Stockholmsregionen under ett års tid. Hon har undersökt deras levnadsförhållanden och den 

verklighet de möter. Hon menar att avvikelser och genuskonstruktioner är en faktor till att 

kvinnliga missbrukare skapas och att det är så det betraktas utav samhället föreställningar. 

Lander menar att deras liv påverkas av deras sociala position. Den synen samhället har på 

dem är något de själva också anpassar sig efter. 
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___________________________________________________________________________ 

Nedan har vi först beskrivit de teorier vi har valt att utgå från i uppsatsen och varför. Senare i 

arbetet kommer vi att använda oss utav begreppen i analysdelen. 

___________________________________________________________________________ 

2. Teorier 

2.1 Val av teorier 

De teorier och begrepp som använts i denna studie har valts för att vidga vår förförståelse och 

öppna upp de vyer som vi kanske inte sett, men också för att de besvara våra frågeställningar.  

Många i samhället upplever en rädsla gentemot avvikande beteende som till exempel 

kvinnliga kriminella, eftersom deras trygga vardag hamnar i obalans och övergår i rädsla, för 

att deras trygghet upplevs som hotad. Kvinnornas respektabilitet har en inverkan på hur 

kvinnorna stigmatiseras och hur de söker sig till nya gemenskaper för att hitta en samhörighet. 

Deras avvikande beteende har lärt dem att söka sig till sin egen upplevda trygghet för att 

undvika skam och skuld. Samhällets syn på normalitet gör att den som avviker inte passar in 

och blir då stigmatiserad och hamnar i ett utanförskap. Den känslomässiga aspekten av att ha 

suttit i fängelse och hur detta påverkar individen att vara institutionaliserad. Dessa begrepp, 

menar vi har en koppling mellan varandra som gör att man kan öka förståelsen för 

respondenternas val i livet. 

2.2 Samhälliga problem  

Att skilja mellan problem och bekymmer är något Mills (2002) anser vara av vikt, han menar 

att bekymmer är något av en privat angelägenhet. Personliga bekymmer brukar uppträda inom 

personen och inom de närmsta sociala relationerna. Mills menar också att problem är något 

som rör hela samhället, enligt vår tolkning är till exempel kvinnor som lever ett kriminellt liv 

ett hot mot själva samhället och den upplevda tryggheten. Mills anser att 

samhällsvetenskapens viktigaste uppgift är att översätta personliga bekymmer till 

samhälleliga problem. Begreppet sociologiska visionen kommer av att de två ovanstående 

begreppen vävs ihop som samhälliga problem och personliga bekymmer för att förstå 

sammanhanget som vi lever i och hur det påverkar oss.  Att förstå den sociologiska visionen 

är att se helheten av individens privata angelägenheter så som sociala relationer och de hinder 

och förutsättningar de har i livet samt deras inre och privata liv.  
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Man kan inte lösa problemet som ett personligt bekymmer eftersom det inte har sitt ursprung i 

individens närhet, utan det kommer ur det samhälliga systemet (Mills, 2002).   

2.3 Socialisering  

Socialisation innebär tre interaktioner som externalisering, objektivering och internalisering. 

Dessa tre moment genomgår från det vi föds. Internalisering handlar om att förstå 

verkligheten man lever i för att göra det till sin egen verklighet. Människan genomgår först en 

primär socialisering och sedan en sekundär. Den primära är troligtvis den viktigaste eftersom 

det är här vi lär oss all information om beteenden, känslor, primära kunskaper och den 

kognitiva inlärningen som är mest kopplat till känslomässiga upplevelser. Vilket är det vi 

mest kommer ihåg och kan associera till. I den sekundära socialisationen kan individen 

internalisera även sådant som har några känslomässiga kopplingar, de behöver inte identifiera 

sig med händelsen. När individer hindras från att internalisera samhällets verklighet leder det 

till en misslyckad socialisation, men kan däremot bli framgångsrik i en annan socialisation 

(Berger och Luckman, 1998). Foucault (2003) talar om hur människan gick från fysisk 

bestraffning till psykisk bestraffning för att socialiseras in i det normativa samhället. Det 

normala är det vi människor socialt eftersträvar. De avvikande beteendena är det som gör oss 

medvetna om det normala. Den som är onormal utesluts från den normala gemenskapen, men 

omges då istället av den grupp de kommer tillhöra som kriminella eller missbrukare 

(Foucault, 2003). Foucault (1983) tar upp att ett avvikande beteende undviks i själva 

socialiseringen, detta görs ofta genom att individen ofta söker sig till grupper som har 

liknande beteende. 

2.4 Brottslighetens normalitet 

Det har funnits accepterande uppfattningar om brottslighet och förklaringar som bygger på 

common sense. Det finns ett problem med common sense  eller det sunda förnuftet som är att 

det brukar finnas motsatta åsikter i varje fråga och att båda ståndpunkterna framstår som lika 

förnuftiga eller självklara för de personer som tror på dem. Det är svårt att förstå och 

kontrollera brottslighet om man skulle följa grunderna som ligger för common sense.  

Collins (2008) skriver i sin bok att brottsligheten existerar för att den finns inbyggd i själva 

samhällsstrukturen. Det finns olika förklaringar till brottslighet, konservativa, liberala och 

radikala. En konservativ förklaring brukar innebära att brottslingar är onda och dåliga 

människor och att det ända sättet att ta itu med problemet är att straffa dem, vilket inte har 
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fungerat. Inom har man knutit brottsligheten till biologi, att kriminella har dåliga gener och att 

deras brottsliga tendenser är medfödda som sägs göra dem obotliga. De liberala förklaringarna 

till brottslighet handlar om förståelsen för vad det innebär att vara i brottslingens kläder och 

hur de har kommit in på brottets bana. Radikala förklaringar innebär att man försöker 

fokusera på att den kriminella sidan har övergått till att kritiskt granska de insatser eller 

krafter som upprätthåller lag och ordning. Man påstår att brott skapas av de som upprätthåller 

lag och ordning, vilket brukar kallas för stämpelteori. En individ som blir gripen, åtalad för ett 

brott eller dömd får konsekvenser för sin framtida karriär. Enligt stämplingsteorin skapas brott 

genom den processen då personen åker fast. Durkheim brukar säga för att samhället skall 

kunna överleva måste brott finnas. Skulle ett samhälle under en längre tid existerat utan brott 

och straff, skulle de sociala banden sakta förvittra och befolkningen splittras (Collins, 2008). 

2.5 Avvikelser  

Avvikelse innebär enligt Giddens (2008) att individen inte följer en viss norm som samhället 

eller majoriteten anser är av vikt. De samhällen som finns idag har olika grupperingar vilka 

innefattar olika normer, men sen finns det grundnormer som vi måste följa som lagar och 

regler. Bryter vi mot dessa regler har vi ett kriminellt avvikande beteende vilket kan vara 

straffbart (Giddens 2008). Avvikelser och brott definieras olika i olika kulturer. Olika teorier 

om missbruk eller kulturella avvikelser kommer ur samhällets normsystem, från gruppers och 

individers föreställningar. Vissa individer faller utanför det normsystem som är uppbyggt av 

samhället och ska då återanpassas till samhället igen (Kolfjord 2003). Att hålla sig till 

normen för att inte ha ett avvikande beteende är enligt Goffman (2007) inte bara beroende på 

den goda viljan hos individen utan det har med individens livsomständigheter att göra. Det 

han menar är att det är en fråga om konformitet och inte om att "rätta sig" efter reglerna och 

normerna.  

2.6 Institutionalisering  

Institutionalisering handlar om de vanemässiga mönster som vi människor skapar för oss. 

Kvinnor som hamnar på anstalt upplevs också hamna i ett slags vanemässigt mönster som 

enligt Berger och Luckman (1998) menar kan dessa vanemässiga mönster med både social 

och icke social interaktion leda till att man fortsätter i samma mönster även i framtiden.  

Dessa vanehandlingar har en mening för individen, här påverkar individens kunskapsområden 

för de framtida projekten, men också att alternativen minskar för individen ju mindre kunskap 
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de har.”Människor skapar tillsammans en mänsklig miljö med alla dess socio-kulturella och 

psykologiska bildningar” (Berger och Luckman, 1998, s. 67). I isolering menar de att 

människan kan fortsätta utvecklas som människa, men inte skapa en mänsklig miljö. 

Människan är en social produkt som tilldelas olika roller som de ska foga sig till vare sig de 

vill eller inte. Dessa roller har institutionaliseringens karaktär av kontroll (Berger och 

Luckman, 1998).   

2.7 Stigma  

Goffman (2007) talar om begreppen stigma och stigmatisering. Stigma innebär ett förakt mot 

grupper eller individer som inte följer samhällsnormen. Goffman talar om olika stigman och 

att kriminella kvinnor har både gruppstigma och karaktärsstigma. Karaktärsstigma har de 

eftersom de många gånger har till exempel ett missbruk bakom sig och gruppstigman är både 

att de är kvinnor och att de faktiskt tillhör en kriminell grupp, även om de har slutat så tillhör 

de inte den sidan som inte har suttit i fängelse. En avsevärd del av dem som faller inom en 

viss stigmakategori kan mycket väl omtala samtliga medlemmar av densamma med termer 

som "grupp" eller synonymer som "vi" eller "vårt" "folk" (Goffman, 2007, s. 31). Att skapa 

kriminella grupperingar är vanligare bland män än bland kvinnor, men kvinnor som har en 

gemensam nämnare, som att de suttit i fängelse, blir ändå en outtalad grupp som ofta har 

kunskap om varandra. En vanlig föreställning om stigmatisering är att opersonliga kontakter 

mellan människor är speciellt utsatta för stereotypa reaktioner, men ju mer personliga dessa 

kontakter blir ersätts det av sympati, förståelse och en realistisk bedömning. Vissa 

stigmatiserade personer lär sig utnyttja sin utsatthet och letar upp de fördelar en stigmatisering 

kan leda dem till, liknande en offerroll (Goffman, 2007). Att bli stigmatiserad är likadant som 

att vara oduglig, oförmögen eller att de har ett handikapp. Goffman talar också om hur de 

stigmatiserade ska försöka vara bland de normala. Han menar att den stigmatiserade ska lära 

sig att anpassa sig och följa de normer de normala innehar, men blir det nu så att den normala 

accepterar den stigmatiserade på sina villkor får individen inte försöka för mycket och pressa 

den normala utöver den gräns som de själva sätter och det får heller inte bli av ansträngande 

art för den normala (Goffman, 2007). 

2.8 Skam 

Att uppleva sig själv utanför det ”normala” och att känna sig annorlunda kan leda till 

skamkänslor. Goffman (2007) tar upp att avvikande beteendet är en slags falsk 

identitetsförsvar för att skydda sig själva från skamkänslorna eller för att dölja sitt avvikande 
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beteende för andra människor. Skam är något som är associerat till underlägsenhet och socialt 

avvisande.  Skam är ett slags affektprogram som är biologiskt hos oss människor, enligt 

Donald Nathanson (1992 ref. i Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Han menar att det 

är för att kunna hejda eller reducera en positiv känsla. Detta är något som som människan lär 

sig redan från tidig ålder. Skam och skuld kommer med att vi gör något som känns bra, men 

det är inte accepterat att göra så, det är även en känsla som många vill döva (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009).  

2.9 Respektabilitet 

Skeggs (2006) kombinerar klassteori och feministisk teori genom användningen av begreppet 

respektabilitet. Skeggs menar att om man blir respekterad på ett värdigt sätt så betraktas det 

som att man tillhör en högre klass. Att inte vara respektabel är att ha lågt socialt värde och 

svag legitimitet (Skeggs, 2006, s.12). Respaktabilitet är något som byggts upp för att 

individerna ska kunna passa in i sin grupptillhörighet. Ojämlikheter och utnyttjande av 

människor handlar om en klassfråga. En individ med dåliga ekonomiska, kulturella, sociala 

eller symboliska kapital kommer att respekteras och betraktas annorlunda än de individer som 

har ett bättre kapital. Även kvinnornas beteenden och deras olika deltaganden i de sociala 

sammanhangen påverkar hur de anses. 
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I detta kapitel beskrivs vårt metodval, förberedandet av studien, genomförandet, urval, 

hermeneutiken, tolkning av material och etiska aspekter, det vill säga för att samla in det som 

är nödvändigt för att besvara på våra frågeställningar.  

3. Metod 

3.1 Förförståelse 

Efter tre års studier av sociologi var det dags för oss att välja ett ämne för vår C-uppsats. Det 

visade sig att vi båda två hade samma intresse, då vi båda var intresserad av att skriva om 

kvinnor som hade suttit inne i fängelse. Vi fick höra att detta var ett svårt ämnesval speciellt 

när det handlade om att få tag på intervjupersoner, eftersom de flesta kvinnor inte skulle 

kunna tänka sig ställa upp och prata om deras förflutna liv. Trots detta så bestämde vi oss för 

att göra ett försök och fördjupa oss i ämnet eftersom vi var mycket intresserade av 

ämnesområdet, men också för att vi gillar utmaningar. Efter många funderingar kring 

kvinnornas liv blev vi lite nyfikna om hur deras relationer såg ut idag, om de hade försämrats, 

förbättrats eller om de var desamma efter fängelsevistelsen. Vi började spekulera och 

diskutera med varandra om det som hade hänt i kvinnornas liv och vad det kunde bero på, 

exempelvis om det kan ha haft med uppväxten att göra eller människorna runt omkring 

kvinnorna.  

Innan vi började vår studie hade vi en förförståelse som var att kvinnorna kommer att ha det 

svårt att berätta för oss om deras förflutna liv, på grund av att de kommer att känna skam och 

ångest. Vi hade även en uppfattning om att kvinnorna som vi skulle intervjua förmodligen har 

gått igenom en hel del i sitt liv, de har med andra ord haft ett tufft liv. Vi vet att detta är ett 

känsligt ämne och trodde att kvinnorna skulle undvika våra frågor och därför skapade vi 

öppna frågor istället för att det tillät kvinnorna att mer berätta det de själva ville och kände. 

Vår strävan har varit att minska påverkan från våra egna normer och värderingar.  

3.2 Metodval 

Vi har valt kvalitativa intervjuer med inriktning på narrativ metod. Kvale (1997) anser att 

kvalitativa metoder är en metod som är passande för att tillvarata respondenternas 

erfarenheter och deras vardagsvärld. Vi ansåg att metoden livsberättelse skulle ge dessa 

kvinnor en chans att få förmedla sin egen livssituation ur sina egna perspektiv, samt att vi som 

författare skulle få en större inblick i deras liv och om hur deras tidigare val har sett ut. Vi har 
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utgått från Johansson (2005) där hon tar upp att ostrukturerade och öppna intervjuer är en 

metod som fungerar när en respondent ska återberätta sina erfarenheter så som de har upplevt 

det. Att få tag på intervjupersoner var inte så lätt, i och med att det är ett känsligt ämne. Vi 

lyckades dock att få tag på sex respondenter genom olika institutioner som arbetade med 

kriminella och sedan har det lett till vidare kontakt med andra kvinnor som har liknande 

bakgrund. Här har vi använt oss utav snöbollseffekten, som innebär att de medverkade 

kvinnorna föreslår andra kvinnor (Hassmén och Hassmén, 2008). 

Den kunskap som utvecklades under studiens gång formades av den empiri som insamlades 

efter varje intervjutillfälle. De teorier som vi hade bestämt att använda oss av från början har 

både förändrats och utökats utefter det material som samlats in för att öka förståelsen kring 

ämnet. Eftersom vi valde en narrativ metod för våra respondenter finns det viktiga saker att ta 

i beaktning. Detta innebar att vi hade frågor som beredskap, men bad intervjupersonen att 

berätta själva om sin livshistoria. Vilket gör att intervjupersonen ska uppleva sig fri att tala 

kring det som upplevs viktigt för dem och det som är känsligt kan undvikas. Vi ville minska 

styrandet av intervjun för att få fram deras berättelse vilket har gjort att även den insamlade 

empirin blev lite olika från individ till individ, därav kommer vi att göra deras livshistorier 

som levande berättelser och sedan föra in detta i resultatdelen. 

3.3 Förberedandet 

Intervjufrågorna har sammanställts på så sätt att vi har utgått från tre delar av vad som har 

varit av vikt för vår undersökning. Barndomen, tiden innan en fängelsevistelse och tiden efter. 

Våra intervjufrågor finns i bilaga 1, dessa frågor har enbart varit en hjälp på vägen att hålla 

strukturen under intervjun samt om samtalet stannat upp. Vi har varit två personer som har 

utfört intervjuerna, vilket kräver att vi har frågor att utgå ifrån för att få det så likt som möjligt 

under intervjutillfällena samt att vi har försökt hålla oss inom det område vi undersökt. Det 

har också hjälpt oss att kunna förbereda oss inför intervjun. Johansson (2005) tar upp att ljud 

och tystnad kan vara ett sätt att hantera sina känslor, vilket vi har tagit i beaktning.  

3.4 Genomförandet 

Vårt första steg var att vi ringde upp kvinnorna som vi skulle intervjua och förde en dialog 

med dem via telefon, detta för att vi skulle förebereda dem om vårt syfte och vad vårt arbete 

kommer att handla om. Därefter har vi berättat vad intervjuerna kommer att handla om och 

vissa har velat ha intervjufrågor innan medan vissa har avböjt dessa, men detta har också 
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påverkat styrandet av intervjuerna till en viss del. Därefter har vi valt att respondenterna fått 

välja tid och plats efter deras behov, där de kunde känna sig trygga och bekväma. Eftersom 

det är en så pass personlig intervju skulle detta kunna upplevas otryggt att utföra en intervju 

på en otrygg plats. Intervjuerna har ägt rum i exempelvis i hemmet och på arbetsplatsen. Vi 

har använt oss av bandinspelning samt av fältanteckningar under själva intervjun. 

Vi valde att låta en av oss intervjua då fenomenet är relativt utlämnande. Intervjuerna har 

pågått i cirka trettio minuter upp till nittio minuter. Intervjuerna inleddes med lätta frågor som 

”vem du är” och” hur ser ditt liv ut just nu” med mera. Därefter har intervjun fortsatt med de 

mer djupgående frågorna. Detta upplägg har använts i syfte att undvika obehagskänslor för att 

respondenten ska överkomma eventuella obehagskänslor. Intervjufrågorna har enbart använts 

i de fall där individen själv inte har kommit igång och vetat vad de ska säga, vissa 

intervjupersoner har börjat prata direkt och berättat den del de velat dela med sig av. Vi har 

valt att få den självbiografiska aspekten av berättelserna vilket Johansson (2005) anser vara 

det som synliggör hur människor upplever sina subjektiva liv. Den som blir intervjuad 

beskriver utifrån sitt hjärta om sin egen livsvärld och handlingar.  

3.5 Urval 

Vi har använt oss av ett bekvämlighet och tillgänglighetsurval, eftersom det är enkelt, 

effektivt och ur en ekonomisk synpunkt det bästa för vår studie. Bekvämlighetsurvalet är ett 

bra sätt att börja själva urvalsprocessen i denna studie eftersom det handlar om att man väljer 

respondenter utifrån ett mer bekvämligt urval, att man väljer ut de respondenter som finns 

tillgängliga. Vilket också har lett oss in på att använda oss utav ett snöbollsurval (Hassmén 

och Hassmén 2008). Snöbollseffekten innebär att man får kontakt med andra respondenter 

genom intervjupersonen till exempel. Urvalet består av sex kvinnor som har ett avtjänat straff 

bakom sig. Varken ålder eller typ av brott har gjort någon skillnad i vår undersökning. Syftet 

med studien har styrt urvalet av respondenter. Ryen (2004) anser att det i urvalet i en mindre 

dimension inte finns några skäl för slumpmässiga urval. För att nå denna målgrupp har vi 

kontaktat organisationer som arbetar med före detta kriminella i södra Sverige, de har hjälpt 

oss att få kontakt med kvinnorna. Vi har även fått kontakt med någon kvinna genom en annan 

intervjuperson. Kontakten med kvinnorna har skett genom telefonsamtal och genom 

mejlkontakt. Sex respondenter ska anses täcka kravet för den här typen av undersökning. Vi 

har försökt att hitta respondenter som kunnat ge oss information utifrån sina erfarenheter, 
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upplevelser, känslor och tankar, för att vi som författare ska kunna nå en djupare förståelse av 

deras livserfarenheter och val i livet. 

3.6 Hermeneutik  

Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse av ett fenomen, tolkningen av de olika 

fenomenen är det centrala. Hermeneutiken bygger på en slags tolkningsprocess där författaren 

börjar med en förförståelse, tittar på de olika delarna för att förstå helheten av det fenomen de 

studerar. Detta görs i tre olika processer. Den första delen är självförståelsen där författaren 

tolkar intervjupersonen genom att försöka leva sig in i den intervjuades berättelse/situation. 

Det andra handlar om att förnuftstolka det insamlade materialet utifrån sitt eget perspektiv 

med ett användande av sitt sunda förnuft. Den tredje delen innefattar de teoretiska 

tolkningarna där tolkningen av materialet tolkas utifrån teoretiska perspektiv. Denna process 

handlar om att titta på de små delarna ur olika perspektiv för att sedan kunna tolka fenomenet 

och förstå dess helhet (Hassmén och Hassmén, 2008). Vi har använt oss av hermeneutiken 

genom att vi försökte sätta oss in i kvinnornas situation under tiden de berättade om sina 

berättelser, men också från de andra två processerna. 

3.7 Tolkning av material   

En transkribering utav materialet har genomförts för att kunna och tolka och analysera, samt 

sammanföra det ur en teoretisk synpunkt. När det gäller det utskrivna materialet har vi utgått 

från Johansson (2005), det vill säga vi har tolkat det genom att strukturera och klarlägga den 

utskrivna intervjun som förberedelse för själva analysarbetet. Vi har försökt att förstå och 

tolka materialet för att få fram vad respondenterna vill säga, samt att vi har tittat på det utifrån 

flera olika teoretiska perspektiv. Detta har gjorts för att försöka fånga deras upplevelser samt 

att öka förståelsen för fenomenet i sin helhet. 

3.8 Etiska aspekter 

Vi har informerat kvinnorna som medverkat i studien att detta är helt konfidentiellt och att vi 

inte kommer avslöja varken namn, stad eller län för att det inte ska kunna kopplas till just den 

individen. Därför har vi döpt om respondenterna till Maria, Stina, Birgitta, Svea, Emma och 

Eva. För att uppnå en förståelse har vi satt oss in i ämnet genom tidigare studier angående 

fängelsevistelse, för att vår inlevelse ska kunna ske utifrån varje individs historia i den mån vi 

kan. Vi har även i beaktat att detta är ett känsligt ämne med ”sociala problem”. Det empiriska 

materialet har enbart analyserats av författarna och känsliga detaljer och information som 
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skulle kunna ge konsekvenser för respondenterna är borttagna, vilket enligt Eliasson (1995) är 

att ta ett moraliskt ansvar för ”de svaga”. Vi har även spelat in intervjuerna och vi har tagit i 

beaktning och förklarat för respondenterna att detta material endast kommer att användas av 

oss. Vi har lovat att det är helt konfidentiellt, därav kommer inte heller något inspelat eller 

obearbetat material att lämnas ut med hänsyn till respondenterna. En del motstånd har stötts 

på gällande just inspelning av material på grund av det känsliga ämnet och respondenterna har 

varit rädda för repressalier för deras egen del. Vilket har gjort att vi har fått ta ett steg tillbaka 

och fått vara mer försiktiga i hur vi beter oss och hur vi ställer frågorna för att respondenterna 

inte ska känna sig hotade. Johansson (2005) tar upp att det är viktigt att etiskt skilja på 

terapeutiska samtal och forskningsintervju. Eftersom det är ett känsligt ämne som har 

studerats har vi tagit hänsyn till dessa aspekter genom att inte trycka på under intervjun om 

starka känslor uppstått som ilska och sorg till exempel. Vi har även poängterat varje gång 

respondenterna har tagit upp saker som de har varit rädda ska leda till problem för dem att vi 

absolut kommer ta bort det och inga namn kommer att användas eller något annat som skulle 

kunna kopplas till dem, detta för att skydda både respondenterna och oss själva. 
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___________________________________________________________________________ 

I denna del finns de material vi har samlat in. Intervjuerna har bearbetats och skrivits om till 

levande berättelser. Vi har döpt om våra respondenter till olika namn för att underlätta 

läsningen. Allt empiriskt material som vi har fått in har inte kunnat tas med på grund av att 

det är ett känsligt ämne. 

___________________________________________________________________________ 

4. Presentation av material 

4.1 Maria 

Maria är en kvinna i 30 års åldern som fick ett straff på fyra och ett halvt år för grovt 

bedrägeri. Hon har suttit på en P34, vilket innebär behandling istället för fängelse. Idag har 

hon två barn som hon bor tillsammans med, hon är dock arbetslös och har en allvarlig 

sjukdom. Hon anser inte att hennes uppväxt har påverkat hennes val i livet. Hennes bröder 

lever fortfarande kvar i kriminalitet, därav har hon ingen direkt kontakt med dem idag. Under 

hennes uppväxt har det alltid funnits droger och kriminalitet runt henne. Maria har varit på 

institutioner sedan hon var fjorton år gammal. Hennes stöttepelare i livet idag är hennes 

mamma och en socialassistent, socialassistenten fick hon vid åtta års ålder. Relationen till 

hennes mamma har varit viktig för henne genom hela hennes liv, mamman har heller aldrig 

vikit från hennes sida.  

”Ju äldre man bli ju klokare blir man. Jag har aldrig blivit så klok eftersom jag knarkade 

hela tiden. Det är nu dem två sista år sen jag hittade mig själv om vad jag ville göra och 

inte vad drogerna säger utan vad jag vill. Sen är det mina barn och min mamma. Vi är 

nästan för tajta och hade inte klarat mig utan henne.” 

Marias tidigare livserfarenheter vad gäller relationer har påverkat hennes tillit till andra 

människor på ett negativt sätt. Hon har varit på institutioner sedan hon var fjorton år gammal 

och åkt in och ut. Att hon hamnade i en värld av droger och kriminalitet handlade enligt henne 

om att hon var en nyfiken tjej, men senare i livet när drogerna hade satt sitt fäste handlade 

brotten om hennes försörjning till heroinmissbruket. Själva brottet grovt bedrägeri utförde 

Maria enligt henne helt själv utan påverkan från någon annan. Enligt polisen utförde hon det 

åt någon annan därav anser Maria att det var därför straffet blev så hårt för henne. Elva 

månader av tre år var hon helt inlåst, vilket innebar att hon inte fick bryta mot regler för då 

åkte man till fängelset direkt. 
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Sammanlagt fick Maria en timme rast per dag som hon sedan fördelade i femton minuters 

pauser, för att till exempel röka eller duscha. Dessa raster fick hon endast fördela mellan 

klockan sex på morgonen och tio på kvällen. Från början tog hon hellre behandlingen istället 

för fängelse, för att få träffa sina barn och där blev hon tvingad till att vara med i terapi, vilket 

hon var negativt inställd till från början eftersom hon inte ville bli drogfri. Denna inställning 

ändrade sig på vägen när hon såg att de andra tjejerna började må bättre av sin drogfrihet. 

Hon har ett heroinmissbruk bakom sig och anser att den dagen hon började med drogerna dog 

också den lilla flickan inom henne. Hon trodde alltid innan behandlingen att det var fel på 

andra och inte henne själv, men idag inser hon att det var hon själv som var problemet inte de 

andra. Idag har hon kommit att hitta ett lugn inom henne och vet idag att det inte är hennes fel 

att hon knarkade: Jag är inte galen för att jag knarkade utan det är en sjukdom. Idag har hon 

också börjat få upp ett förtroende för andra människor igen och hon har även kunnat börja 

känna känslor igen. Hon bröt också kontakten med alla runt omkring, förutom familjen när 

hon satt av sin tid. Hon anser att i den undre världen kan man inte lita på någon, man arbetar 

bäst själv. Ju mer de vet om dig ju mer kan de ha emot dig och i slutändan när de ställs mot 

väggen skyddar de ändå bara sig själva. Maria anser att de livserfarenheter hon har i bagaget 

har format henne till den hon är idag och hon skulle inte vilja byta ut de erfarenheterna om 

hon fick välja. Hon har däremot haft svårt att komma in bland vänner som är troende eftersom 

de gärna vill skydda deras familjer, detta har påverkat henne gällande vänskapsrelationer. 

När hon kom hem från fängelsevistelsen började hon arbeta i en organisation för före detta 

kriminella, hon fick åka runt och prata med andra och berätta om sitt liv för ett förebyggande 

syfte. Hon anser att det var bra eftersom hon har en utländsk bakgrund med en annan 

religionsuppfattning än den svenska kristna, vilket kunde hjälpa både de som var på hal is och 

de som skulle arbeta med dem. Hon berättade om hur det är med skammen som kommer över 

familjen och tror att de flesta utlänningar inte ber om hjälp. Hon upplever att tiden som 

drogfri har varit svår eftersom ingen trott på henne och hon har bara fått överbevisa sin 

drogfrihet hela tiden. Att komma ut i samhället igen har inte varit några problem, hon anser 

att det tillhör livet. Man måste visa den man är idag och vad man gjort tidigare spelar ingen 

roll. 

Hon tror att hon kommer att få jobb när hon vill ut i det arbetslivet, hon säger att hon har den 

drivkraften. Fast lite rädd är hon när hon ska söka jobba på grund av heroinmissbruket tror 
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hon att arbetsgivarens beslut kan påverkas. Hon tror att det är större chanser för kvinnor att få 

en anställning än vad det är för män, eftersom hon tror att arbetsgivarna ser positivare på 

kvinnor än män som har kriminell bakgrund. Hon säger: Kvinnan har ju moderskänslor och 

ansvarskänslor, det har inte män. Hon menar också att kvinnor tänker mer på barnen och har 

mer ångest över det än vad männen har. 

4.2 Stina 

Stina är en kvinna i 30 års åldern som idag har ett barn och bor ihop med sin sambo som har 

två barn sen tidigare. Hon är uppväxt i en mindre förort, fadern lämnade hemmet när Stina var 

tre år för en annan kvinna. Någon direkt relation till fadern hade hon inte utan är uppväxt med 

sin mamma. Mamman träffade senare en ny man som hade barn i samma ålder som Stina och 

de fick ett barn till tillsammans. Stina beskriver sin uppväxt som en bra tid, däremot var hon 

ett mycket stressat och rebelliskt barn, vilket innebar en hel del hyss. 

Vid tretton års ålder började hon hänga med de äldre killarna och tyckte det var intressant. 

Med stora strandfester och massor av nya vänner som också innebar hasch och alkohol. Vid 

sexton års ålder eskalerade detta till tyngre droger som amfetamin som hon först började med 

att inta enbart på helgerna, men hon övergick senare med intaget på vardagarna. Hon träffade 

en kille som var äldre och heroinist. Hon tyckte det var spännande och hon var 17 år vid 

denna tid. Han återgick snabbt till heroinet och han använde sprutor och hon tyckte det var lite 

obehagligt, men hon tyckte mycket om honom. Hon ansåg att heroin var en farlig drog medan 

amfetaminet som hon körde full fart på var mindre farlig. Hon gick på amfetamin hela tiden 

medan killen gick på heroin och hon blev härdad av alla överdoser som han tog och det liv de 

levde. De flyttade tillsammans. Han låg mestadels i soffan utslagen på heroin.  För att få något 

gemensamt började även hon ta heroin eftersom han sov mestadels. Hennes kille förbjöd 

henne i början att ta heroin, därav började hon ta det i smyg. Han sålde heroin där av fanns det 

alltid i hemmet. Hans mamma kom på henne att hon tog och mamman hade levt med sin son 

under många års tid och visste precis vad det handlade om. 

Hon tittade på mig och så log hon du har inte en aning om vad det här är för drog, du 

bestämmer inte längre det gör drogen. Idag kan jag ju känna att hon som alltid rätt i det 

med då. Jag var ju arton år och trodde jag hade hela världen framför mina fötter och att 

jag var prinsessan på ärten. Men så var det inte och det blev inte så de kommande åren 

framöver. 
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De åren som kom ledde till väldigt mycket kriminalitet. I början var hennes kille givmild, men 

efter ett tag poängterade han att ska du ha en drog måste du också ut och jobba. Så det var 

bara att gå ut och vara kriminell, jobba och inte längre flyta på en räkmacka som hennes kille 

ansåg att hon gjorde. Våldsamma relationer har hon inte haft men det har funnits en falsk 

respekt hos de människor som funnits runt henne, hon fick respekt av ”polarna” eftersom 

hennes killes hetsiga humör gjorde att de inte vågade vara otrevlig mot henne. Första gången 

hon blev dömd var för ett inbrott, hon fick vård för att hon inte varit straffad innan. Hon fick 

kontraktsvård och hamnade på behandlingshem, men killen var fortfarande ute och var i ett 

aktivt missbruk och han träffade en ny tjej under hennes behandlingstid. Hon var väldigt uppe 

i relationen till den killen och fokuserade mer på den relationen än att försöka bli drogfri. 

Denna period blev en viloperiod. Hon gick snabbt tillbaks till sitt heroinmissbruk, hon skyllde 

på att hon hade en sjukdom så då kunde hon ju också knarka. De fortsatte sin tidigare relation 

med droger och kriminalitet. De gjorde rån på rån under denna tid. De gjorde ett rån mot en 

mack när de var avtända och desperata och detta rån åkte de fast för. Hon blev dömd till ett 

års fängelse och killen ett och ett halvt år. Under häktningstiden hände något med henne och 

hon ville inte leva så här. Hon hade fulla restriktioner under häktningstiden, men hon fick in 

ett brev från hennes mamma som ändrade hennes liv och hon insåg vilken betydelse hon hade 

för mamman. 

Tiden efter fängelset bodde hon hos sin pojkväns mamma. Hon hade bestämt sig för att inte ta 

skiten mer och så blev det. Idag har hon ett arbete som hon trivs med och hon har varit helt 

öppen med sin tidigare problematik och det har inte varit några problem. Hon anser sig 

välbemött efter det att hon kom ut och har byggt upp in relation till sin mamma och systern 

igen. Hennes son anser hon har förändrat hennes ansvarkänslor till något positivt. 

Hon tar upp att gå ut och slåss idag på krogen är tabu för både vad gäller henne själv och 

hennes sambo. Det som hon har upplevt jobbigt har varit att hon har känt sig tvungen att även 

berätta på dagis om hennes bakgrund för att skydda sin son så att de andra föräldrarna inte får 

panik när de inser vem hon är, eftersom hon har ett rykte om sig att vara livsfarlig. Hon har 

inte haft några problem med att hon har suttit i fängelse säger hon, ingen skam och 

skuldkänslor för det. Det hon däremot upplever skam gentemot är alla inbrott hon gjort och 

hur jobbigt det måste ha varit för de som utsattes för det, eftersom hon själv lever ett hederligt 

liv idag. Stina anser sig se positivt på livet och hade hon inte börjat med drogerna så hade hon 

kanske inte gjort allt hon gjort. Heroinet gjorde att hon kunde gå över lik. 
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Fängelsetiden har påverkat henne som person genom att hon har mycket lättare att sätta på sig 

den här styrkemasken. Hon gråter aldrig längre, fängelset har gjort henne stark. Hon anser att 

fängelset var som en fritidsgård. Hon pratar mycket om hur viktig respekten är inne på 

fängelset, man var också tvungen att vakta sin rygg hela tiden om man skulle klara sig. Synen 

på skillnaden mellan män och kvinnor som är kriminella vet hon att det finns mer tabu för en 

kvinna att vara kriminell än en man, men det är inget som hon har upplevt själv. 

Det var nästan jobbigt att komma ut, att inte bli inlåst eller matad, matvagnen kom inte 

längre och det var så jävla bekvämt och det här med att man blir häktesskadad eller 

anstalt skadan det blir man och det blir man snabbt. Jag satte inte länge alltså men jag 

satt konstant i 8 månader och det är ju inte lång tid men man var så inne i det och man 

hade lätt klarat fem år till. Man hade ju inget jobb när man kom ut och man var tvungen 

att söka jobb, söka soc och man var tvungen till detta och detta, på anstalten ringde man 

bara sin soc kärring om man behövde kläder eller nåt och det var aldrig något jidder med 

det men sen när man kom ut såg det annorlunda ut. Det är det jag menar med fritidsgård 

för sen när man kommit in bland tjejerna äh så sätter man på sig en mask men jag tycker 

den försvann snabbt när jag kom ut tycker jag eftersom jag bodde hos min killes föräldrar. 

4.3 Birgitta 

Birgitta är 43 år och bor med sin yngsta dotter i en lägenhet. Hennes två andra barn är 

utflyttade. Hon är sjukskriven sen många år tillbaks efter en olycka. Hon har mycket värk, 

vilket gör att hon måste planera sina dagar för att få det att fungera.  

Hon är mellanbarn och har fyra syskon. Hennes barndom anser hon ha varit bra, förutom att 

hon har fått ta ett stort ansvar för sina småsyskon vilket har påverkat hennes uppväxt och 

skolgång. Sexton år gammal flyttade hon tillsammans med en kille och skaffade arbete inom 

vården. De levde tillsammans i tretton år och fick tre tjejer tillsammans. Efter separationen 

träffade hon en ny kille som var några år yngre än henne. Denna kille hade missbruksproblem 

vilket hon inte förstod under det första året eftersom hon aldrig haft missbruk runt sig. Hon 

har levt ett relativt lugnt och tryggt liv tidigare. Här introducerades hon in en ny värld som 

innebar droger och kriminalitet och hon kunde inte det nya kodspråket. Det var mycket 

festande i olika perioder och vissa perioder var jättebra, men det ledde till en psykisk 

misshandel av Birgitta, hon kände sig till slut bara utnyttjad och blåst både ekonomiskt och 

känslomässigt. När han kom hem från det fängelsestraffet var allt bra i ungefär ett halvår, men 
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sen kraschade allt och han började missbruka igen och började vara med andra tjejer bakom 

ryggen på henne, även nära vänner till henne. Birgitta var frustrerad och kände sig sviken och 

kunde inte hantera känslorna. Hon älskade ju honom och var en väldigt omhändertagande 

person vilket gjorde det svårt för henne. Hon själv bröts ner bit för bit och hon anser att dessa 

killar vara skickliga på att förstöra kvinnan bit för bit och till slut inte ha någonting kvar. Till 

slut står man där som en naken person, blottad av hela ens inre. Killen började vänstra med 

en av hennes närmare vänner vilket ledde till att Birgitta gick till stället där han var och slog 

honom så pass hårt att näsbenet knäcktes. Hon hade ordnat en stor fest med vänner och allt, 

men han kom inte däremot träffades de senare på natten. Hon försökte prata med honom och 

båda två är fulla och han påverkad av annat. Han var nedvärderande i tonen och hon var mest 

förtvivlad för hon ville ha en förklaring av vad som hänt och varför.  

Han reser sig upp och går, öh jag minns ju inte själva händelsen sen men, nån av oss har 

tagit en kniv i köket och han får den i sig 1 ½ cm (tyst en liten stund) öh, och det blev en 

massa skrik och en massa gap och vi ringer till ambulansen och jag stoppar blodflödet för 

det blöder rätt så mycket han fick den i bröstet det var så det var. Usch jag vet inte, nej det 

var fruktansvärt. 

Efter denna händelse blev Birgitta tagen för brottet och fick sitta häktad. Barnen var inte 

hemma under händelsen, vilket Birgitta ansåg var tur. 

Hon tycker det är jobbigt att hon inte kommer ihåg riktigt. Hon menar att han kunde ha blivit 

skadad illa, men hon tror att det gått till så att hon har tagit kniven och försökt skada sig själv, 

men att det någonstans gick fel. Hade hon själv haft kniven och velat skada honom tror hon 

att hon hade skadat honom ännu mer. Han fick en punkterad lunga av det knivstick han fått. 

Hon blev häktad i nio dagar och släpptes två dagar innan jul, alla tidningsrubriker och allt 

snack runt omkring bland vänner och grannar var hemskt både för henne och för barnen. 

Häktningstiden tyckte hon var fruktansvärd eftersom hon inte fick träffa sina barn och se hur 

det var med dem, de hade bara kommit hem till ett hem där köket var fullt med blod och en 

massa avspärrningar som polisen hade gjort för att undersöka stället efter bevis. Den tiden var 

fruktansvärd för dem. Det var många kränkningar som följde efter denna händelse och hon 

fick vara hemma i över ett år för att invänta på sin dom och denna tid var jobbig för henne. 

Polisen sa från början att de inte trodde att det skulle bli något utav det för de förstod att det 

som hade hänt hade varit mycket på grund av hur han hade behandlat henne. 
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Tiden efter häktet fram till den inväntade domen drack hon en hel del och upplevde sig 

förtvivlad, denna tid var en tung börda för familjen. Hon hade vänner och familj som stöttade 

henne och hon kunde hålla upp vardagen någorlunda så att själva hemmet fungerade, men hon 

grät otroligt mycket under denna tid och kände sig skamsen och förtvivlad, samt trycket från 

andra gjorde att hon drog sig undan en del. Varje dag under fängelsetiden upplevde Birgitta 

att det var en plåga speciellt i avsaknaden av sina barn. Hon ringde dem flera gånger om 

dagen. Hon lärde sig stänga av sina känslor efter ett tag hon kände sig avskärmad. Hon ser 

inget positivt med denna händelse och det var en tragedi för hela hennes familj. Allt detta har 

påverkat henne på olika sätt, den saken som skulle kunna vara positiv med denna händelse är 

att hon kunde se hur andras liv är och att man har inte det värst själv.  

Allting var ju ordnat när jag kom hem jag hade både hem och barnen kvar, och jag var ju 

glad att få komma hem till barnen, det klart det sätter sina sår men jag tycker det funkade 

rätt bra, faktiskt efteråt det gjorde det. Det är alltid en stor skam att ha varit där man varit 

och det är inte bara för mig utan för hela familjen. Öh, jag vet inte jag slapp ju 

övervakning för att jag varit över vakare själv jag var på ett möte efter men de tyckte inte 

jag behövde det. 

Att ha varit kvinna och suttit i fängelse anser hon inte ha varit en merit, hon ser en stor skam 

med det. Att en man sitter i fängelse upplevs mer vara häftigt. 

Jag har också ett fruktansvärt dåligt samvete gentemot mina barn och det är bara jag som 

kan göra något åt det genom att jobba med mig själv. Man måste skjuta bort det för att 

över leva helt enkelt och hade jag inte haft barnen hade jag helt enkelt inte överlevt, jag 

hade inte kunnat gå igenom allt det som hände utan mina barn, de var räddningen mitt i 

alltihop. Jag hade helt enkelt tagit livet av mig 

Idag lever Birgitta ensam, hon upplever sig skadad känslomässigt och har svårt att ha nära 

relationer och litar inte på människor. Hon har vissa utvalda nära vänner. Hon upplever sig 

inte vara värd en normal kille och är rädd för att träffa någon igen och att de ska tro att hon är 

knäpp i huvudet. Det var sex år sen hon satt i fängelset. Hon tyckte det var att leva i en 

skyddad verkstad och sen rakt ut i verkligen med öppna sår, det var inte helt enkelt. Hon 

upplevde det väldigt jobbigt med diskussionerna som var runt henne och det pratas en hel del 

om henne idag. De runt omkring såg henne som en trygg och lugn människa innan och en bra 

mamma och helt plötsligt när hon träffat en kille så kan det gå så här. Det som är jobbigast 
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idag är att många som vill döma henna säger helt andra historier om vad som hände vilket inte 

är sant, att hon huggit ner sin kille med kraft och mod med mera.  

4.4 Svea 

Svea är en kvinna i 40 års åldern som har en dotter på 19 år. Idag arbetar hon med en 

organisation för tidigare kriminella. Svea är inte bara beroende av droger utan har ett 

beroende av kriminalitet också som hon har börjat inse mer och mer. Svea har suttit inne ett 

flertal gånger och haft fotboja med, sista gången hon satt inne var i åtta månader. Hon har 

också blivit benådad flera gånger. Hon har också klarat sig undan flera straff. Hon anser själv 

att hon är född som en pojkflicka både på gott och ont, speciellt gott var det i tingsrätten.  

Hennes viktigaste relation under alla sina år har varit hennes dotter, dottern har fått flytta fler 

gånger än vad hennes ålder är. Deras relation har ändå varit väldigt viktig för varandra, den är 

byggd på tillit och Svea har haft svårt att ljuga för henne. Svea anser sig komma från en 

kärleksfull och trygg miljö, men hon själv var ett väldigt svårhanterligt barn. Under 

uppväxtåren stod hon pappan närmast.  

Hon hängde alltid med de busiga killarna och var inte sen på att hitta på hyss, hon var inte 

rädd för något. Hon hjälpte alltid andra utsatta barn i skolan, hon tyckte inte om när de andra 

barnen gick på de svaga. Hon har känt sig missförstådd under hela sin uppväxt. Under 

sommarloven i sexan och sjuan började hon dricka och träffade äldre killar. Efter ett tag kom 

haschet in i bilden. Haschet var något som Svea fastnade för. Hon började även röka det i sin 

ensamhet och må bra utav det, det var hennes och det mättade något slags tomrum inom 

henne. Vägen i tonåren var brokig. Det var droger, mycket festande och kriminalitet. Hon 

hamnade hos en stödfamilj och senare fick hon åka med sin pappa ut på sjön. När hon var i 

tjugo års åldern kom hennes dotter efter en vistelse på behandlingshem. Det var den bästa 

tiden i hennes liv där hon var drogfri och hade drömmen om ett bra och tryggt Svensson-liv. 

Men när dottern var i tre års ålder flyttade de till eget. Och någonstans där började jag käka 

piller, rökte på och jag tog tjack en gång sen var det ju kört igen. Morsan förstod med en 

gång att det var något som inte stämmer. Dottern fick flytta runt mellan familjemedlemmarna 

och till slut till fadern. När dottern gick i första klass bytte Svea kommun och hon fick flytta 

hem till mamman. Svea trodde att om hon började från scratch med byte av kommun och där 

så skulle det få dem på fötter, men det gick inte så. Alla hennes bakdörrar var öppna hon sålde 

fortfarande droger under denna tid. Hennes kriminella bana började som för alla andra, hon 
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hade snatteri i barndomsåren, men relativt oskyldigt. Hon tyckte det var smidigt att slippa och 

betala och ändå få så mycket gott helt gratis.  

Sen var det nån gång i mellanstadiet då gjorde jag mitt första inbrott (lite lätt skratt) det 

var några som skulle åka iväg och då fick jag övertalat några polare att fan vi går in på 

kvällen eftersom de inte var hemma då, det visste jag ju, så sjukt. Och det gjorde vi och 

jag kommer ihåg den känslan än idag jag tyckte det var så skithäftigt alltså, eh jag 

kickade på det eh eh att man är ute på fel mark liksom åh ingen annan vet om det. Tyvärr 

blev det inga konsekvenser av det, de kanske visste att det var vi… 

Första gången hon åkte dit var hon i runt 24 år och hon ansåg att det var en fördel med att vara 

tjej i tingsrätten. Det har varit många återfall under hennes kriminella bana. Hon fick 

fängelsestraff första gången i tingsrätten, men hade hon varit kille hade det blivit upp till ett år 

tror hon. Hon tror att hon satt inne i cirka tre månader och ansåg att det bara var en liten 

viloperiod. Det var så det såg ut för henne.  

Det finns bara egentligen tre sorters kategorier av kvinnor i missbruket, det finns ju då de 

kvinnor som lever i tysthet och tar hand om barnen medans mannen är ute och driftar. Sen 

finns det då de kvinnor som lever av olika män, sen finns det då de kvinnor som driftar sig 

hyfsat själv. Det finns bara så åh åh jag vet inte vilket som är bäst eller sämst. Sämst är 

väl egentligen dem som tar hand om barnen, för det tar sån jävla lång tid innan de får 

någon hjälp. De ska ta hand om barnen och sig själva, de ska sköta hemmet och ta hand 

om mannen och de ska fan vara hemma när han kommer hem från kåken. Det tar jättelång 

tid innan de får någon hjälp de lever i tysthet och händer det något undrar om de tänker 

klippa ungarna då eller. 

Dottern fick flytta fram och tillbaka, men det slutade alltid illa. Svea anser idag att det har 

tagit stor skada på dottern samtidigt som hon har lärt sig mycket av det och hon får prata om 

sina problem, men hon vet inte om de egentligen har en mor och dotter relation eller 

kompisrelation. Svea har åkt fram och tillbaka, ut och in i kriminalitet och drogvärlden, hon 

har försörjt sig själv i tjugo års tid på kriminalitet. Idag upplever hon det svårt att kunna söka 

en vanlig tjänst och svara på vad hon gjort under tidigare åren, hon tror det blir svårt att få ett 

arbete. Hon har även varit på behandlingshem och aldrig tidigare har hon ansett det vara något 

för henne, men bra för andra. Hon har klarat sig undan domar flera gånger vilket har förundrat 
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henne. Flera gånger har hon startat om och trott att det ska leda till något bra, men det har 

alltid slutat på samma sätt. 

Svea åkte till slut på behandling och hon tyckte detta var en jobbig tid. Hon hade bestämt sig 

för att bli ärlig mot sig själv och börja lyssna på vad de andra sa till henne, det har hon inte 

velat göra tidigare. Hon blev reko med sitt missbruk och terapeuten försökte få henne att 

jobba med sin kriminalitet, men grejen är att hon ansåg sig inte kriminell. Hon var ju ingen 

bankrånare eller något sådant. När hon kom därifrån var hon ju tvungen att försörja sig och 

hon började mer med bedrägerier. Hon flyttade ihop med sin dotter i en lägenhet med endast 

en golvlampa. Hon tyckte att hon hade koll på läget eftersom hon inte knarkade längre. Svea 

blev anhållen fast denna gång var hon ren, men hon mådde dåligt och undrade vad hon 

egentligen hade gjort. Hon trodde att hon skulle förlora allt igen, speciellt sin dotters 

förtroende.  

Hon blev släppt från häktet och utanför står hennes mamma och syster och väntar på henne 

och de säger inte ett tjäft till henne. De kör henne till busstationen och väntar på dottern, när 

hon hoppar in i bilen frågar hon sin mamma om hon hade tagit något och dottern verkade nöjd 

med att mamman avstått från droger. Svea säger att hon aldrig har mått så dåligt i hela hennes 

liv som denna gång.  

Svea saknar ibland sitt kriminella liv mycket, drogerna som hon gått på i tjugo år kan hon 

vara utan, men just livsstilen som kriminell är ”jävligt svår att lämna”. Visst det var mestadels 

piss, men den tiden som har varit bra, den var jävligt bra. 

Att blir återanpassad till samhället, alltså ja den grejen har skrämt mig som ini helvete, 

men andra alltså hallå, men det har skrämt mig. Allt som hör samhället till, bara betala en 

räkning alltså, ja ansvar alltså. Ansvar skrämmer mig och jag lägger hellre över det på 

andra. Min syn på frihet egentligen har alltid varit så här alltså bra grejer, när solen går 

upp en fin morgon och en fin bil och jag gör precis vad jag vill när jag vill och hur jag 

vill, det är min syn på frihet och ingen ska säga nåt till mig, det är min syn på frihet 

(skratt). Medan nånstans jag förstår att ju mer ansvar jag tar ju mer frihet får jag, jag kan 

förstå det men jag kan inte säga att jag känner det till hundra procent men jag är på god 

väg, ja lite så… 
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Svea ångrar inte det hon gjort i sitt liv, men hon anser att hon har en lång utbildning. Alla runt 

henne vet hur livet har varit och det funkar inte att leva i förnekelse. Hon anser till en viss del 

att kvinnor är mer stigmatiserade än män, men hon anser också att det har lite med hur 

kvinnan är som person. Det handlar om hur mycket man lever i förnekelse och hon dömer 

ingen annan människa för något, bara de står upp för det de har gjort eller gör. Svea tror inte 

att om man sitter av en volta på tre månader eller flera år gör någon skillnad för de känslor av 

overklighet som ofta uppstår. Vad är det jag har missat till exempel, man upplever att man 

står utanför, men ändå står ”inne”. Den känslan kommer förr eller senare oavsett hur länge du 

har suttit. Att komma tillbaka till samhället efter en volta är ju beroende på om man vill eller 

inte, menar Svea. 

4.5 Emma 

Emma pluggar just nu samtidigt som hon jobbar på behandlingshem som har att göra med 

kvinnobehandling. Hon jobbar också med bostadsprojekt som de precis har startat och det 

styrs av kommunen. 

Hon började med hasch som 14-åring och hamnade i fängelse första gången när hon var 24 år. 

Hon gick färdigt gymnasiet och sommarjobbade i tre månader och stack sedan utomlands där 

hon blev kvar i sex år på grund av droger. Där utvecklade hon både alkoholism, tog piller och 

heroin. När hon kom hem efter sex år hamnade hon i fängelse, hon satt ett år. Sen dess har 

hon har suttit där flera gånger. Idag är hon nykter sedan sju år tillbaka. 

Hennes viktigaste relationer hon hade innan hon hamnade i fängelse var hennes familj och 

pojkvännen. Det som påverkade henne att hon från första början hamnade i fängelse var 

narkotika. De viktigaste relationerna för henne idag är hennes familj. Hennes sista 

fängelsestraff var för sju år sen, då sa hennes familj stop för att de inte ville vara medberoende 

med henne längre.  De ville inte ha med henne och göra förrän hon har gjort något åt sitt liv 

igen. Alla gånger hon satt inne var på grund av narkotika. Mellan åldern 24-40 år har hon 25 

domar på sig, fast alla ledde inte till fängelse. Hennes första fängelsestraff var i Hinseberg där 

hon satt i ett år. Hon såg sin fängelsetid som en vilopaus. Hon säger att det är strukturerat och 

går som en maskin. Det värsta var att familjen inte fick närvara och ja det var värst, det och 

maktlösheten. Det som hon ansåg som positivt var att hon fick strukturen där hon fick avhålla 

sig från narkotikan så att hon fick en chans att lägga ihop kroppen och sin psykiska hälsa. Det 
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hon sysselsatte sig medan hon satt inne var att hon jobbade i trädgård, tvätteri, men hon fick 

även gå i skola inne på anstalten. 

Relationer som Emma hade under sin fängelsetid var enbart med sin familj som kom och 

hälsade på henne. Det var samma kontakt med familjen, men inte med pojkvännen eftersom 

han gick bort på grund av missbruket. Relationerna har försvårats både under och efter 

fängelsevistelsen.  Det som var jobbigt var att inte kunna närvara med sin familj och känna 

sorgen med dem, att kunna finnas till för dem. Jag känner av deras rädsla och deras 

maktlöshet, inklusive min egen maktlöshet att jag inte kunnat påverka eller finnas där för 

dem. 

Att komma hem efter fängelsevistelsen var svårt. Hon hade dock en fördel vad gäller arbete 

eftersom hon hade kontakter på utsidan som hjälpte henne med att få arbete direkt efter 

hennes fängelsevistelse. Sen bestämde hon sig för att byta bransch helt och hållet och då 

pluggade hon till behandlingspedagog och nu jobbar hon på behandlingshem. Hon tyckte att 

det var svårt att komma ut i samhället igen. Det som har varit svårt var att skriva ett cv, hon 

säger att hon från 18-40 års ålder inte har något att visa upp. Hon har varken betyg kvar eller 

arbetsgivare att använda som referens.  

Det som hänt i hennes liv har bidragit med något både negativt och positivt. Det negativa var 

att hon inte har hunnit skapa sig en egen familj. Hon har inga egna barn, det är den största 

sorgen som hon har idag. Det positiva är att hon har haft möjligheten att vakna upp och göra 

något med sitt liv och det var vid 40 års ålder, hennes sista fängelsestraff då hennes familj 

satte ner bromsen var förändringen för henne. Hon säger att de älskade henne, men orkade 

inte leva med henne. Efter ett halvt år inne i fängelse började de återta kontakten när hon satt 

inne på behandlingshem. Hela tiden stöttade hennes familj henne. Hon har inte heller kontakt 

med någon om de inte är nyktra och fria idag. 

Hon har blivit påverkad av att ha suttit i fängelse, det har inte gett henne något sunt. Det har 

gett henne ett negativt tänkande, hon isolerar sig lite fortfarande. Det har varit negativ miljö 

där som påverkar henne väldigt mycket. Hon har gått i självhjälpsgrupper och utan dessa hade 

hon inte varit så stark, säger hon. Hon är också medlem i en organisation idag som arbetar 

med före detta kriminella.  
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Hon anser att det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Jaa för män som har tagit sig i 

kragen och skärpt sig, är lite macho och en kvinna blir väldigt lätt dömd. Hon säger också att 

hon aldrig talar om hennes tidigare livserfarenheter på en arbetsplats, att hon har suttit inne på 

fängelse, det är mycket skambelagt och folk dömer ut en genast. Själv säger hon att hon inte 

skäms idag. Hon ser positivt på sin framtid idag, men hon håller sitt egna privata för sig själv. 

Hennes rädsla är att hamna tillbaka i en värld av droger och kriminalitet. Hon känner ofta 

skam och att hon är udda, men det får hon hjälp med av självhjälpsgrupper hon är med i. 

Sist säger hon att det också kan bero på hennes bakgrund, kriminallitet och missbruk har 

funnits i hennes släkt sen lång tid tillbaka. Hon säger att de kan ha med historia att göra 

eftersom de aldrig fick lära sig normerna och reglerna om man gjorde något fel så ska man 

inte tala om det för att då finns inte felet.  

4.6 Eva 

Eva är i 30-årsåldern och lever idag relativt isolerad från sitt gamla liv tillsammans med sina 

barn och med sin man. Hennes uppväxt präglades av pappans alkoholmissbruk och pappans 

misshandel av hennes mamma. Vid åtta års ålder försökte de, det vill säga Eva och hennes 

syster, ta sig därifrån med mamman, men pappan kidnappade dem. Till slut fick de komma till 

mamman och de flyttade därifrån. Barndomen ser hon som en lång lärdom av utanförskap och 

besvikelse. Hon ville alltid skydda sin mamma och modern fick arbeta mycket för att få ihop 

det ekonomiskt under denna tid, vilket gjorde att hon fick lära sig att klara sig själv. Fadern 

dog under hennes tonårsperiod, hon bodde under denna tid i en liten by, vilket gjorde att det 

fanns ett utanförskap för att de andra föräldrarna var rädda för hennes far och ansåg inte 

henne som bra sällskap. Hon tillägger att hon var ett besvärligt barn, men även om mamman 

inte alltid kunnat vara där för henne har hon ändå alltid varit Evas stabilitet.   

Vid tolv års ålder kom alkohol in och tablettmissbruk började vid femton årsåldern, och så 

fortsatte det med hasch, amfetamin och till slut heroin.  Kriminalitet var det som gjorde att 

hon kunde försörja sig och sitt missbruk. Hon anser själv idag att hon inte längtar tillbaka, det 

är så mycket svek och otrygghet i den världen.  

Jag fick tidigt lära mig … (tystnad) att spela lika sjuk som de andra. De flesta var ju för 

fan galna och jag var tjej ja du om du bara kunde gissa vad de gjorde med de tjejer som 

inte stod på sig nej fy fan inget jag vill dela med mig av men jag fick spela sinnessjuk 

många gånger. 
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Hon ställde sig helt utanför sin familj och ville inte ha med dem att göra för att skydda dem, 

men de gav inte upp på henne. De såg till att hon hamnade på behandlingshem två gånger 

innan hon var 21 gammal. Då på den tiden hatade jag dem, men idag vet jag att de gjorde det 

för att de älskade mig. Hon försörjde sig genom kriminalitet och lyckades ofta komma undan 

en längre tid:  

Även om snutarna plocka in oss klarade jag mig alltid där ett tag ha ha ha tror det 

berodde på att jag var tjej, såg ju inte ut som en knarkare. Däremot var många rädda för 

mig på den tiden men det var jag tvungen att se till om jag skulle klara mig, du kan inte 

var mjuk i en hård värld, hårt måste mötas med hårt tillbaka annars dör du. 

Efter behandlingarna lärde sig Eva att det var bättre att försöka dölja sitt missbruk och hon 

började arbeta inom vården. Det är något hon skäms över idag. Hon hjälpte de gamla, men tog 

deras piller och till slut började de misstänka henne och då slutade hon jobba där och började 

på fabrik istället, men det sket sig också. Hon har suttit i fängelse två gånger. En gång för 

försäljning av narkotika som hon fick tre år för och en kortare vistelse för misshandel. 

Fängelset var inget hon var stolt över och hon har suttit häktad ett flertal gånger, men fått gå 

fri ett flertal gånger. Hon anser att de flesta som sitter inne har stora problem med sig själva 

och man måste alltid vakta sin rygg. Hon har upplevt väldigt negativa relationer till män och 

missbruket har gjort att hon har kunnat fly från sina känslor. Det som är bra med fängelset är 

att man får vila upp sig lite grann, annars är det bara en upplevelse av undergivna känslor, 

andra som styr och ställer om en och man har inget att säga till om. 

Efter att ha blivit våldtagen och utnyttjad vid flera tillfällen har hon fått lära sig att inte lita på 

män. Därför har hon flyttat till en mindre ort idag där ingen känner henne och där hon väljer 

att få vara ifred. Den killen hon är tillsammans med har inga problem med droger eller 

kriminalitet sedan innan, däremot har han alltid arbetat med det. Han har hjälpt henne att börja 

hitta sig själv igen och han har lärt henne att det finns människor som inte hugger en i ryggen 

så fort de kan. Hennes karriär slutade när hon åkte på en resa och insåg att hon ville ha ett 

annat liv med barn och familj för hon tyckte det livet såg så tryggt ut, hon ville komma bort 

från otryggheten. Hennes familj har hon nära kontakt med idag och den fungerar bra, hon 

hade slutat med allt innan hon fick sina barn och hon vill inte att de ska få veta hennes 

bakgrund. Det ligger mycket skam och skuld i den säger hon. Hon har också fått lära sig att 

alla inte försvinner för henne idag som det gjorde innan, …de flesta dör ju, heroinet 
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bestämmer över dem det är inte de själva som styr, hade jag kunnat hade jag alltid gått på 

heroin för det får en att ja jag vet inte må bra. Alla brott hon har begått har berott på 

missbruket och hon vill helst inte tänka på fängelsetiden. 

Som kvinna anser hon att det är inget man säger att du har suttit inne, det är inget som pratas 

om bland de runt mig. Hon har nya vänner idag och de vet inget om hennes bakgrund, vilket 

kan vara jobbigt för henne ibland, men det är så hon vill ha det för hon tror att de dömer 

henne annars. Det som var jobbigast med fängelsetiden var att hon kände sig isolerad. Hon 

kände också en stor tomhetskänsla inom sig. Tomheten och otrygghetskänslor byggde upp ett 

starkt skydd runt om henne som gjorde att hon inte släppte någon innanför. Hon är fortfarande 

rädd för de dagar när den känslokalla sidan kommer fram i henne vilket oftast beror på att hon 

vill fly från något eller känner sig trängd.  Idag trivs hon med livet och ser det som hänt 

tidigare som en del av ett annat liv, hon har bestämt sig för att hon ville ha sin familj och sin 

trygghet och det fick hon. Hon vill aldrig tillbaka till det livet igen och hon ser positivt på sin 

framtid. 

Tjack= Amfetamin 

Driftar= Arbetar 

Reko= rekorderlig, pålitlig 

Tjäft= Knyst, ord 

Piss= dåligt 

Macho= häftig 

Sket= Fungerade inte, gick i stöpet  
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___________________________________________________________________________ 

Här presenteras analysen av det empiriska material som  samlats in och detta har gjorts med 

hjälp av de tidigare nämnda teorier. Vårt syfte har varit att vi ville ta reda på hur det är för 

kvinnorna att komma hem, vad som påverkat deras tidigare val i livet, samt kvinnornas 

känslomässiga aspekter och upplevelser. 

___________________________________________________________________________ 

5. Sociologisk analys och tolkning 

De sex respondenter som varit med i denna studie har alla olika livserfarenheter med sig i 

bagaget. Majoriteten har ett missbruk i grunden som bidragit till att de begått kriminella 

handlingar. Birgitta sticker ut genom att hon inte har någon tidigare missbruksproblematik, 

men utförde sitt brott på grund av mannens missbruk som var en del av konsekvensen av att 

ha blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av den man hon levde med. Att komma hem från 

ett fängelsestraff har inneburit en upplevelse av stigmatisering och skam, vilket också har 

gjort att dessa kvinnor känt ett utanförskap. Deras tidigare livsval har påverkat dem i den mån 

att de har haft svårt att lära sig att ta ansvar. Den känslomässiga avstängdheten har varit en 

gemensam faktor för alla kvinnorna, vilket kommit efter att ha suttit i fängelse. Vi kommer i 

resterande delen av analysen att diskutera och fördjupa bilden av hur kvinnornas liv har sett ut 

och vad som påverkat deras val i livet. 

5.1 Socialiseringen  

Av de sex respondenterna som deltagit i denna studie anser vi att deras barndom har upplevts 

positivt, men när man lyssnar till vad de säger så upplevs detta mer som ett försvar. Några av 

respondenterna pratar om att deras aktiva och busiga personlighet är något som har visat sig 

ha en negativ effekt bland de vuxna runt omkring. De vuxna har haft det svårt att hantera dem 

som barn, men även i vuxenlivet. En del tar upp att deras barndom präglats av utanförskap, att 

de känt sig annorlunda och att de har haft andra behov än vad de andra barnen har haft. Några 

är uppväxta med missbruk och kriminalitet, men de flesta av respondenterna säger ändå att 

deras uppväxt inte har med deras vägval i livet att göra. Den miljömässiga påverkan på 

individen har en stor betydelse för att deras socialisering ska lyckas, som Mills till exempel 

talar om hur personliga bekymmer och samhälliga problem påverkar individen (Mills, 2002). 

Man måste se helheten hos individen för att kunna arbeta med något slags stöd till kvinnorna. 

Både de individuella upplevelserna hos dessa kvinnor upplever vi ha påverkat dem starkt men 



35 

 

även hur misstron till myndigheter och ett utanförskap av samhället på grund av tidigare val 

upplever vi ha påverkat dem i deras val i livet. 

Collins (2008) talar om de liberala förklaringarna till brottslighet, det vill säga att man brukar 

inte bara skylla på bakgrunden som en anledning som gör dem till brottslingar, utan att de 

saknar möjligheterna att förändra sina sociala villkor. De respondenter som vuxit upp i 

missbruksmiljöer började relativt tidigt med missbruket av droger. Vilket skulle kunna 

förklaras genom att de hade en avsaknad av möjligheter, så som att utvecklas i samhörighet 

med samhällets normer och värderingar. Man skulle också kunna tolka det med hjälp av 

konservativa förklaringar, det vill säga att det beror på biologi och gener, men genom denna 

typ av studie har vi inte möjlighet att uttala oss om några sådana aspekter. En av 

respondenterna har varit väldigt omhändertagande och träffade en man som introducerade 

henne i en helt ny miljö av missbruk och kriminalitet. Där kan man också avläsa i den 

underliggande tonen att hon tog ett väldigt stort ansvar för familjen sen barnsben, vilket skulle 

kunna förklaras utav Collins resonemang kring liberala förklaringar, dvs. att hon inte heller 

upplevde sig ha några möjligheter att förändra sina sociala villkor. De andra två 

respondenterna som ansåg att deras uppväxt var bra, hade haft en problematik själva med 

svårigheter som att vara stilla och de hittade på bus hela tiden. De kallade sig själva 

överaktiva. Båda nämnde lite snabbt under intervjutillfällena att hade det varit idag hade de 

nog blivit ett bokstavsbarn. Att vara utanför i skolan och få negativ kritik är något som 

påverkar barnen negativt i deras utveckling och därav söker sig ofta dessa barn till en 

gemenskap där de upplever sig uppskattade. Skolan har en påverkan på hur livet kommer att 

forma sig för dessa unga tjejer och hur deras framtida val kan se ut. Enligt Collins (2008) är 

skolan också indirekt ansvarig för ungdomsbrottsligheten där det officiella idealet är att ta dig 

fram på egna meriter drivs allra starkast. Att tvingas gå i skolan och att inte få ut något av det 

skapar också hat och bitterhet, det är då ungdomsbrottslingarna börjar sin bana med att 

vandalisera skolans fönster. Det handlar om de liberala förklaringarna, av vad som påverkar 

ungdomarna i deras vardag. Upplever de då ett utanförskap och en meningslöshet i det de gör 

då kommer de troligtvis också hitta en annan väg i livet. De radikala förklaringarna som 

Collins teori innefattar skulle kunna användas som tolkning av de respondenter som har 

hamnat tidigt i systemet med socialen och de institutioner som de har hamnat hos. Därav har 

de lärt sig mer om ett kriminellt liv och påverkat deras senare val i livet, för att detta påverkar 

deras synsätt och leder till en meningsfull verklighet att leva i den kriminella världen. 
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Berger och Luckman (1998) diskuterar om de olika faser som människan går igenom för att 

socialiseras in i samhället, både den primära och sekundära socialiseringen och dess vikt i det 

hela för att få en ”lyckad” socialisering. Här kommer ju respondenternas barndom in, hur de 

internaliserat normer och värderingar och hur deras känslor blir uppbyggda. Själva sambandet 

kan man se i respondenternas uppväxt med kriminalitet och missbruk runt sig. Birgitta som 

fick ta ett stort ansvar för sina syskon och för detta vidare i livet som en omhändertagande 

person, samt att relationen till modern verkar ha varit ansträngd. Stina tar upp om modern som 

är ganska avvisande och kall känslomässigt. Svea berättar om en moder som inte riktigt 

orkade med hennes upptåg som ett besvärligt barn och där mamman hellre umgicks med 

brodern. Uppväxten medför olika erfarenheter som kvinnorna internaliserat och detta har 

påverkat hur deras vägval i livet ser ut samt även deras nära relationer. Foucault (1983) tar 

upp hur vi undviker avvikande beteenden i vår socialisering, har individen då ett avvikande 

beteende kommer den också söka sig till de grupper som har liknande beteende. Detta är 

också något man kan se hos dessa kvinnor speciellt från tonårstiden att de har sökt sig till de 

individer och grupper som har liknande avvikande beteende som lett dem in i missbruk och 

kriminalitet. Den enda som inte har tagit den vägen är Birgitta som har levt ett ”normalt” liv 

fram till det att hon träffade mannen som introducerade detta liv för henne, men också hon har 

fått ta ett stort ansvar och inte riktigt fått vara barn. Vilket skulle kunna ha påverkat henne att 

ha ett större behov av att känna sig behövd för att vara duglig. Foucault (2003) menar också 

att vi strävar efter det normala. Kvinnorna tar upp om hur de försökt ta sig ur sitt missbruk 

och det destruktiva beteende de har, vilket vi vill påstå är ett sätt att försöka komma in i den 

samhälleliga normen. De berättar även om sina försök att komma in på arbetsmarknaden och 

deras bemötande från omvärlden har sett ut, de flesta av respondenterna har under denna tid 

tagit avstånd från de som är aktiva i missbruk eller kriminalitet. Birgitta som hela tiden 

försökt att anpassa vardagen till ett någorlunda normalt liv för sina barn trots det liv missbruk 

som fanns runtomkring dem. På något sätt har alla respondenterna gjort försök till att anpassa 

sitt liv efter den samhälleliga normen, men många av dem har misslyckats gång på gång. 

Detta borde påverka hur de ser på sig själva och samt att det borde bli svårare att ta sig ur till 

exempel ett missbruk efter ett flertal misslyckade försök. 

Att samhället har en viss struktur vi ska följa är något som finns i vårt bakre medvetande. 

Mills (2002) pratar om hur man inte kan arbeta enbart med de personliga bekymren vi 

upplever, utan att vi måste titta till de samhälleliga problemen eftersom de personliga 
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bekymren oftast kommer utifrån dessa. Dessa bör man behandla som ett problem för hela 

samhället. Dessa sex kvinnor har upplevt sig missförstådda under deras tidiga levnadsår 

därför har de kanske sökt sig till grupper med avvikande beteenden för att känna en 

samhörighet. Att titta till helheten av vad som gjort att just dessa kvinnor har gjort vissa 

vägval är av vikt för att förstå hur de hamnat där de gjort. Hur samhällets olika system har fått 

dem att känna sig udda och utanför, men också att se de privata bekymren och hur deras nära 

familjer har fostrat dem. Deras fostran och relationer har påverkat hur de har utvecklats 

genom åren. De flesta av respondenterna tar upp om hur de speciellt har sökt sig till äldre 

killar med lite farlig attityd och upplevt detta som spännande, som en ny värld som öppnas 

upp. Även Annika Östberg som vi nämnde inledningsvis tar upp i sin livsberättelse om 

utanförskap, missförstånd och föräldrar som sviker henne. Att hamna på institutioner har 

påverkat dem om hur de skall gå vidare i livet. Flera av respondenterna talar om att de tidigt 

hamnat i samhällets händer och blivit ivägskickad på olika institutioner. Maria hamnade hos 

socialen redan innan tonårstiden och har åkt ut och in på olika institutioner sedan dess. Vilket 

kan ha påverkat dessa kvinnor i deras sekundära socialisering och att de upplevt sig 

missförstådda och udda. Foucault (2003) tar också upp att fattigdom och okunskap gör att 

individerna blir hjälplösa när makten från myndigheten utövas mot dem. Vilket man skulle 

kunna tolka som okunskap som unga individer har utan livserfarenheter. Har de då inte 

närvarande föräldrar eller andra närstående som hjälper dem kan detta leda till en känsla av 

vanmakt gentemot myndigheterna. Vilket också gör att de kanske dras till andra individer 

eller grupper som gör att de känner sig lika. Vi människor har behov av att umgås i grupp och 

känna en gemenskap, därav dras vi till de som är lika oss själva för att inte känna oss utanför, 

vilket leder till utanförskap och ofta till starka skam- och skuldkänslor. Havnesköld, Risholm 

& Mothander (2009) tar upp att skam är ett affektprogram som är biologiskt för att kunna 

skydda oss. Vilket handlar om att individen naturligt söker sig till grupper för att skydda sin 

överlevnad, därav har vi människor ett behov av att tillhöra grupperingar och skamkänslor är 

till som ett skydd för att kunna anpassa sig till gruppen.  

Upplevelsen av att de flesta respondenterna talar om att det inte är deras tidigare barndom 

som påverkat dem känns lite som ett försvar, eftersom de alla tar upp delar av den som kan ha 

påverkat dem starkt redan i tidig ålder. Att deras miljömässiga inverkan satt sina spår hos 

deltagarna lyser igenom med ett starkt ljus genom deras livsberättelser. Deras tidiga levnadsår 

upplevs ha påverkat dem i den grad att de inte har upplevt sig behövda av samhället och att de 
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inte passar in. Förutom Birgitta som är uppväxt med att ta ett stort ansvar för sina syskon, för 

henne har det tvärtom lett till hon vårdar och tar hand om andra och glömmer helt av sig själv. 

Detta straffar också sig i slutändan och leder till stora besvikelser och känslor av bitterhet. 

5.2 Påverkan 

Att hamna i fängelse och bli straffad upplevs olika av olika människor. Foucault (2003) tar 

upp om hur människan fogas in i de roller som de utsätts för. De kvinnor som är med i denna 

studie har utsatts för denna slags maktutövning, de själva har inte styrt över vad som hänt i 

fängelset och de har fogats in anstaltens normer och regler. Här kan man se ett starkt samband 

av känslor av vanmakt och maktlöshet bland respondenterna. Svea anser att det leder till 

overklighetskänslor oavsett tid du spenderar i fängelset, men har också sett det som en 

vilopaus från den hårda miljön i den undre världen. Vissa av kvinnorna har sett det som 

jobbigt med de olika konspirationerna som pågått under deras vistelse där. 

Tiden i fängelset har gjort att kvinnorna upplever en känsla av vanmakt både gentemot 

strukturen att inte kunna bestämma, men också att de hela tiden måste vara misstänksamma 

och förutse konspirationer. Detta är en otrygg plats som gör att de måste lära sig hantera sina 

känslor och manipulera för att överleva bland andra människor. Något som är gemensamt för 

dem är att de alla känner sig relativt känslokalla, Stina använder uttrycket styrkemask, och de 

flesta känner sig slutna och tillbakadragna efter den spenderade tiden i fängelset. Förutom 

Stina och Svea. Stina anser att det är en styrka att slippa gråta och vara känslig och Svea anser 

att det är upp till en själv att det inte går att gräma över den tid som gått. Berger och Luckman 

(1998) menar att många gånger fortsätter man i samma vanemönster när man väl hamnat i ett. 

I en fängelsemiljö är du tvingad in i ett visst vanemönster och det är lätt att individen inte 

bryter detta mönster när det väl har avlägsnat, vilket vi kunnat ses hos kvinnorna i deras 

berättelser att vissa mönster har de fortsatt med och vissa har de försökt att avlägsna men 

upplevt detta som tufft att göra.  

Två av respondenterna har en lång erfarenhet av att åka in och ut under tjugo års tid. De flesta 

av respondenterna har även suttit på andra institutioner i liknande av fängelsemiljö. Alla har 

olika saker som de tagit med sig av sina erfarenheter, men något som de alla har fört med är 

just den känslomässiga aspekten av att ha svårt med tillit till andra människor. Berger och 

Luckman (1998)  menar att man tilldelas olika roller och det är dessa roller som skulle kunna 

tänkas vara svåra att bryta när man kommer ut från en fängelsevistelse. Majoriteten av 
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respondenterna anser det svårt att komma ut till samhällets vardag och lära sig komma in i det 

vardagliga igen, med ansvar och det som tillkommer med detta, eftersom allt varit serverat på 

fängelset blir det till en skyddad verkstad också. Alla dessa kvinnor har svaga ekonomiska, 

kulturella, sociala och symboliska resurser vilket gör att de med utgångspunkt i Skeggs (2006) 

resonemang inte kan anses som respektabla av de ”normala” i samhället. Detta är också något 

som påverkar dem i deras försök att ta sig ur den undre världen. Birgitta som skadade sin 

pojkvän har hela tiden fått höra hur fel hon gjort och påhittade historier om hur brottet gått 

till, vilket för henne har varit jobbigt och hon har alltid känt sig annorlunda. Flera andra av 

respondenterna berättar om hur misstrodda de blivit varenda gång de försökt att ta sig ur sitt 

missbruk eller kriminaliteten. Vilket troligtvis också kan ha en inverkan på att de fortsätter dra 

sig till den gemenskap där de känner sig hemma. Att försöka göra sig respektabel i ett 

samhälle där du hela tiden är misstrodd kan också ha en stark inverkan på hur de hanterar den 

hjälp de får. Eftersom många av respondenterna har en avsaknad av tillit medför detta att de  

inte heller tror på vad andra säger. Det kan också bli svårigheter om myndigheter skickar dem 

fram och tillbaka och inte ger dem den hjälp de behöver. Detta är något som har framkommit 

genom intervjutillfällena, dvs. att de har upplevt att myndigheterna på något vis har svikit 

dem. 

Att sitta i fängelse gör att dessa kvinnors känslomässiga aspekter hämmas, vilket har skapat 

en kall och hård yta hos dem, vilket har gjort det svårt att ha nya relationer och känna tillit till 

dessa. Att lära sig lita på en struktur med myndigheter som servat dem och att slippa ta 

ansvar, men ändå styrt deras väg till samhällets fördel, gör att kvinnorna inte heller kommer 

att lita på systemet. Att sedan komma ut och börja om med ansvar och kontroll över sitt liv 

med ett starkt utanförskap gör det svårt för kvinnorna eftersom det finns en avsaknad av tillit 

hos dem. 

Om ingen tror på dem kommer de ha svårt att tro på sig själva att lyckas. Institutionalisering 

är att man har till exempel suttit i fängelse.  Berger och Luckman (1998) menar att sådana 

vanemässiga mönster med både social och icke social interaktion kan leda till att man 

fortsätter i samma mönster även i framtiden. Detta kan vi se hos dessa sex respondenter 

gällande den känslomässiga avstängdheten samt hur deras tillit till andra människor har 

påverkats på ett negativt sätt. Berger och Luckman (1998) tar också upp att dessa miljöer som 

minskar eller hämmar kunskapsområden hos individen gör att alternativen för individen 

minskar. Att kvinnorna upplever sig ha levt lite i en skyddad verkstad och sedan slängs ut i 
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samhället och förväntas anpassa sig till den samhälleliga normen, när deras kunskapsområden 

har hämmats. Detta gör ju att deras egen syn på alternativa livsval borde dra dem till de 

områden som de känner sig trygga i, som den kriminella världen. Eftersom en avsaknad av 

hur de ska leva efter samhällets normer och värderingar verkar ha fallit bort under den tid de 

suttit i fängelse. Att inte ha ekonomiska resurser till att ha ett hem till exempel borde ha en 

betydelse för dem om de väljer att leva efter samhällets normer eller ett kriminellt leverne. 

Detta tar speciellt Svea upp då hon talar om att inte ha ekonomin och leva ett ”fritt” liv har 

påverkat henne många gånger till att vilja leva kriminellt. 

5.3 Det avvikande 

Att ha ett kriminellt beteende är straffbart och enligt samhällsnormen är det inte accepterat i 

de flesta sociala grupperingarna, men i vissa är grupper är det accepterat (Giddens, 2008). 

Giddens tar även upp att det är svårt att avgöra i dagens samhälle vilka normer som gäller 

eftersom det finns så många olika grupper, men det finns grundprinciper som vi följer som 

lagar och regler till exempel. Det finns även normer inom de olika grupperingarna. 

Majoriteten av kvinnornasom har haft tidigare missbruk har också sökt sig till grupper som 

antingen arbetar med tidigare kriminella eller självhjälpsgrupper. Birgitta har inte gjort det 

utan har löst sitt liv själv eftersom hon hade allt kvar när hon kom hem och inget 

missbruksproblem. Stina och Eva hade missbruksproblem, men har tagit sig ur missbruket på 

ett eget sätt. Utav sex respondenter har fem missbruksproblem och enbart en utav dem har en 

beroendeproblematik med kriminalitet, de resterande fyra av de med missbruksproblem anser 

att deras kriminalitet berott på att de behövt försörja missbruket.  

Birgitta utförde inte sitt brott på grund av ett missbruksproblem, men däremot var hon väldigt 

påverkad av alkohol under sin gärning och har svårt att minnas vad som hände, samt att 

omgivningen hade en hel del missbruk under denna tid. Giddens (2008) menar att de som 

avvikit i sina beteenden ska också återanpassas in i samhället igen och det är nog det som har 

varit strävan från myndigheternas sida att ge kvinnorna vård istället för fängelsestraff, som 

vissa av dem har fått. Giddens tar också upp att det har inte bara med den goda viljan att göra 

för att få individen att återinpassas i samhället utan det har med livsomständigheterna att göra. 

De som har varit med i denna studie har alla börjat en process med återanpassning i samhället. 

De flesta verkar trygga med att få hjälp av självhjälpsgrupper eller med före detta kriminella, 

men en del av respondenterna menar att finns inte viljan så kommer de heller inte att bryta 

detta avvikande beteenden utifrån deras egna erfarenheter. Foucault (1983) menar också att vi 
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människor eftersträvar att ha ”normala” beteende, men att de avvikande beteendena är också 

det som gör att vi vet vad ett normalt beteende är. De flesta respondenter har under sina 

karriärer i den undre världen försökt ett flertal gånger att komma bort från sitt avvikande 

beteende som missbruket eller kriminaliteten, men trots sina försök har de alltid dragit sig 

tillbaka till den grupp som har fått dem att känna sig trygga. Därför har dessa kvinnor sökt sig 

till samma grupperingar som innan, men de har alla också en vilja att förändra sitt liv. 

Familjen är det som vi upplever har haft störst betydelse för respondenterna att vilja göra en 

förändring i sina liv.  

Det avvikande beteende som kvinnorna har är ett resultat av kriminellt liv med missbruk eller 

att leva med en man med missbruksproblematik har gjort kvinnorna stigmatiserade av 

samhället. De kvinnor som har sökt sig tillbaka till sin trygghet, en värld full av hårdhet och 

kallhet har också hela tiden upplevt att ingen tror på dem. Giddens (2008) menar att individer 

som inte följer den samhälleliga normen som till exempel lagar och regler har ett kriminellt 

avvikande beteende och detta är straffbart. Goffman (2007) menar att individer som inte följer 

samhällsnormen kan leda till att majoriteten föraktar individen och hamnar i ett utanförskap 

och stigmatiseras av samhället. Enligt vår tolkning av denna stigmatisering har lett till att 

kvinnorna upplever att andra grupper i samhället inte tror på dem och det tar tid att bygga upp 

detta förtroende igen. Det som har hjälpt dem komma ur ett liv präglat av missbruk och 

kriminalitet är självhjälpsgrupper eller de organisationer som tidigare varit kriminella själva. 

Detta har gjort att kvinnorna har hittat en grupptillhörighet som får dem känna sig behövda 

och vänligt bemötta, vilket också stärker deras identitet och kommer att påverka kvinnorna att 

lära sig lita på systemet och andra människor i en högre grad än tidigare. Familjerelationerna 

har också varit en stor del i att de har kunnat ta steget ur den kriminella världen, att familjen 

har satt ner foten om att de inte längre orkar, verkar ha haft en positiv inverkan på kvinnornas 

val av livsförändring. 

5.4 Stigmatiseringen 

Av de deltagande kvinnorna i denna studie så har de alla upplevt sig stigmatiserade och 

skambelagda fast på olika plan. De flesta vet om att de ”normala” människorna på grund av 

rädsla inte vill ha med kriminella kvinnor att göra, enligt vår tolkning av deras berättelser. De 

flesta verkar införstådda med att det handlar om en okunskap. Detta tar även Mills (2002) upp 

om de samhälleliga problemen att till exempel kvinnor som lever ett kriminellt leverne är ett 

hot mot själva samhället och den upplevda tryggheten. Enligt vår tolkning upplever samhället 
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att deras trygghet blir hotad utav kriminella kvinnor, vilket många gånger grundar sig i 

okunskaper. Några har haft problem med att söka arbete och vet inte riktigt hur de ska visa 

upp alla åren av en avsaknad meriter, de tror sig heller inte komma längre än sist i 

ansökningshögen. Med stöd i Goffmans (2007) teorier menar han att de ”normala” 

människorna ser dessa kvinnor som oförmögna av att klara av arbete och ansvar med mera. 

Flera av kvinnorna nämner att de helst inte vill prata om sin bakgrund och dessa kvinnor 

verkar uppleva mer skam och har också svårt med relationer. Goffman menar också här att 

individer med avvikande beteenden som upplever skam vill gärna dölja detta för andra runt 

omkring sig, troligtvis för att undvika stigmatiseringen. De som öppet har gått ut med sin 

bakgrund och har hittat en grupptillhörighet verkar inte känna så starka skamkänslor och 

verkar ha lättare för relationer. Det ser lite olika ut hos respondenterna, men de flesta verkar 

ändå sitta på någon slags skuldkänsla antingen till hur de behandlat sina familjer eller de brott 

de utfört. Speciellt när det har varit brott som varit riktat mot det personliga planet så som 

misshandel eller inbrott.  

Att inte känna sig normal kan leda till skamkänslor enligt Goffman (2007), vilket man kan se 

hos majoriteten av kvinnorna i denna studie, det vill säga att de upplever sig udda och 

annorlunda. De flesta känner också skam när det gäller hur deras vägval i livet har sett ut, men 

de hanterar denna känsla olika. Skam kan också ha med respondenternas försök att fly deras 

avvikande beteenden med att inta droger, vilket majoriteten har gjort eller att de dragit sig 

undan andra människor. Foucault (2003) menar också att människor som lever i fattigdom 

och okunskap blir hjälplösa när makten från myndigheterna utövas på dem. Han tar även upp 

hur om den mänskliga fogligheten, hur kroppen kontrolleras av makten utifrån och hur 

människan fogar sig in i sina roller och följer de normer som uppkommer. Kvinnor som 

hamnar i fängelse utsätts just för en sådan maktutövning där de är i samhällets händer och det 

är inte de som styr över sig själv längre. Även Berger och Luckman (1998) menar att 

människan kan fortsätta att utvecklas men kan inte skapa en mänsklig miljö i isolering. Många 

kvinnor fogas in i en slags anstaltsskada som är att man sitter inlåst i ett fängelse där man 

måste följa samhällets regler, vilket leder till att man skapar olika roller. Det går relativt fort 

att komma in i rollstadiet. Berger och Luckman tar även upp angående de olika roller som 

människan tilldelas i de olika miljöerna vilka de ska fogas in i vare sig de vill eller inte. En 

annan sak som man kan få fram genom att analysera intervjuerna är de rollspel de får tidigt 

lära sig, till exempel hos Svea och Eva framgick det tydligt att de lärde sig att manipulera 
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samhället för att kunna fortsätta sitt missbruk, men man kunde även se hos de andra 

respondenterna att de fick lära sig hur man manipulerar systemet fast på olika sätt. Vilket 

egentligen handlar om att de ville skydda sitt eget och fick använda sig av ett rollspel för att 

kunna dölja det avvikande beteende som inte var anpassat för samhället. Detta handlade inte 

bara om hur de manipulerade systemet utan detta är något de var tvungna att göra både på 

fängelset, men även utanför i det fria livet. Både mot familjen fick de ha ett rollspel, men även 

bland de vänner som fanns runt dem. 

Att uppleva att man som människa är annorlunda, utanför och icke behövd leder till 

skamkänslor. Att inte känna sig behövd på arbetsmarknaden och inte heller se några chanser 

leder till ett större utanförskap för dessa kvinnor. Att de skyddat sitt kriminella leverne och 

manipulerat andra har ju enbart med att göra att de inte har sett någon annan utväg och att de 

varit beroende av sitt leverne. Birgitta som blev psykiskt misshandlad upplevde sig utanför 

och stigmatiserad med en vardag fylld av skamkänslor för det beteende hennes sambo hade 

gentemot henne, men någonstans fanns där ett beroende till honom som fick henne att tillåta 

sig själv att utsättas för denna behandling. Känner hon då ingen trygghet av andra kommer 

hon troligtvis ha svårt att bryta detta mönster. Kvinnorna får leva med sina tidigare val i livet 

och kommer att påverkas av detta genom all dokumentering samhället har och så länge andra 

människor påminner dem om deras tidigare liv, vilket medför en viss grad av stigmatisering 

för dem. 
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5.5 Slutsatser 

Syftet med studien var att belysa hur livet är efter en fängelsevistelse för kvinnor, där fokus 

varit på hur deras relationer ser ut och upplevelsen av skam, skuld och utanförskap. Genom 

deras egna berättelser har vi fått en ökad förståelse av det de har utsatts för, samt förstått hur 

deras val i livet har påverkats av deras tidigare livshistoria. Vad vi ville veta var hur det är att 

komma tillbaka efter en fängelsevistelse som kvinna, vad som påverkat deras vägval i livet, 

samt om upplevelsen av skam och skuld är stark hos dessa kvinnor.  

Dessa kvinnor har på något sätt genom sina historier som de har delgett oss känt sig 

missanpassade och svikna framförallt av myndigheter. Att myndigheterna inte har gett dem 

stöd när de har velat sluta på den kriminella banan eller att de inte har blivit förstådda. Att 

försöka komma ut till ett vardagligt liv för dessa sex kvinnor efter deras fängelsevistelse har 

gjort dem tillbakadragna, men det som upplevs av majoriteten är att de har lärt sig att på nytt 

ta ansvar för hem, ekonomi, skaffa arbete och relationer. Det man också kunde förstå av 

intervjuerna om man läste mellan raderna var att de upplevde ett utanförskap fyllt av skam 

och skuld, vilket de hanterade på olika sätt.  

Här kommer rädslan som Mills (2002) pratar om, att allmänheten upplever tryggheten som 

hotad, vilket kommer att påverka kvinnornas stigmatisering. Goffman (2007) menar att den 

opersonliga kontakten mellan människor är speciellt utsatta stereotypa reaktioner, men den 

personliga kontakten kommer att ersättas till en förståelse och sympati för individen. De som 

verkar må bäst i sina liv av dessa sex respondenter är ju faktiskt de kvinnor som talat ut öppet 

om deras tidigare liv, vilket skulle kunna tänkas har påverkats just av ett byte gentemot 

allmänheten från opersonliga kontakter till personliga. De har ökat allmänhetens förståelse för 

hur deras liv sett ut och vilket kan ha ökat kvinnornas chanser till en känsla av samhörighet 

till samhället. Många av respondenterna har svårigheter att lära sig ta ansvar igen och 

upplever detta som ett stort hinder i deras nya vägval i livet. Det svenska samhället 

byråkratiskt uppbyggt där allt ska dokumenteras och det ska följa en livet ut, vilket också kan 

göra att dessa kvinnor får svårigheter att gå vidare med livet om de vill lägga denna tid bakom 

sig.  

Att komma tillbaka in i samhället menar många av respondenterna är svårt, speciellt att börja 

ta ansvar igen. Några av kvinnorna har även svårt för att tala om deras bakgrund, mycket på 

grund av samhällets sätt att se på dem. Goffman (2007) tar upp att stigma är samma sak som 
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att vara oduglig. Detta påverkar ju givetvis synen på kvinnorna och de måste även hålla en 

viss distans och inte kräva allt för mycket av den ”normala” som släpper in dem i deras liv, 

utan lära sig att anpassa sig till den roll som blir tilldelad om kvinnan ska bli accepterad.  

Alla har de någon slags problematik sen barnsben, antingen med relationer till familjen eller 

till andra runt omkring. Foucault (2003) tar upp om den strävan som vi människor har efter 

den sociala normaliteten om att passa in i samhället. Avvikande beteenden finns inom alla 

grupperingar, därav är det svårt att avgöra vad som är ett avvikande beteende (Giddens, 

2008). Det handlar om vikten i just det sociala sammanhanget individen befinner sig i. Dessa 

kvinnor i denna studie har fått lära sig sen barnsben att anpassa sig till de roller de tilldelats 

både i hemmet, skolan, vänner, men även på institutionerna. Vilket kommer att påverka hur 

de själva både socialiseras in i samhället och hur de kommer att se på sig själva var, när och 

hur de kommer att passa in. Goffman (2007) menar att det handlar om livsomständigheterna 

individen befinner sig i och inte bara den rena viljan för om de ska kunna anpassas in i 

samhället. 

Några av respondenterna själva anser att viljan har den avgörande faktorn för att om en person 

ska ta sig ur ett liv från den undre världen, men i deras berättelse så kan man förstå att många 

faktorer spelar en stor roll om de ska lyckas med sitt försök eller inte. De flesta av 

respondenterna har flera misslyckade försök bakom sig. Det som har påverkat dem mycket är 

när familjen har sagt ifrån att de inte orkar, att de själva har tröttnat på spelet. Även 

självhjälpsgrupper och en ny grupptillhörighet samt en avhållsamhet från deras gamla vänner 

som lever i ett aktivt kriminellt missbrukarliv har påverkat kvinnornas vägval i deras liv. 

Skam är något som är relaterat till underlägsenhet och socialt avvisande där individen kan 

bygga upp en falsk identitet för att skydda sig själva (Goffman, 2007). Dessa sex kvinnor 

pratar inte helt öppet om skam och skuldkänslor, men det finns där under hela deras 

livshistoria ändå. Vilket visar på att det är något de helst vill undvika att diskutera. De har lärt 

sig hitta nya roller att inta för att skydda sitt beteende, för att orka gå vidare med livet och inte 

lägga allt för stor skuld på sig själva, vilket visar sig genom att de talar mycket genom 

intervjuerna om deras känslomässiga avstängdhet. Detta handlar också om deras överlevnads 

instinkter. De lägger en stor skuld på dem själva att det är deras ansvar vilket kan leda till att 

olika försvarsmekanismer startas inom dem igen och då vill de fly. Våra slutsatser är att 

majoriteten av kvinnorna har ett missbruk i grunden som har varit en bidragande orsak till 
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kriminellt beteende. Kvinnorna har också upplevt stigmatisering och skam känslor som de 

velat försöka undvika genom att döva sina upplevda känslor. De har alla haft svårt att lära sig 

ta ansvar i ett vardagligt liv och den känslomässiga avstängdheten som kvinnorna upplevt sig 

kommit av ett fängelsestraff.  
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6. Slutord 

Denna studie har gått ut på att ta del av sex kvinnors livshistorier, det har varit en intressant 

process och väldigt givande. Alla kvinnorna har sett på sina liv olika och de har olika 

livserfarenheter. Deras liv har påverkats av deras tidigare livserfarenheter, som troligtvis 

också har påverkat deras livsval. Vi har försökt att sätta oss in i dessa kvinnors liv utifrån 

deras berättelser, men man ska också komma ihåg att dessa kvinnor har träffat oss en gång vid 

intervjutillfället. Vi har spelat in intervjuerna och detta har givetvis en påverkan på hur de har 

delat med sig av deras liv. De flesta utav dem har levt ett liv där man inte kan berätta vad som 

helst och inte heller känner någon större tillit till myndigheter eller andra medmänniskor. Vi 

har försökt att tolka och förstå vad som har påverkat kvinnorna, vi gjort allt vi kan för att vara 

så objektiva som möjligt. Detta har givetvis påverkat oss i analysdelen och den vinkling vi har 

gjort i denna studie. Vi har även tagit bort personliga saker för att skydda kvinnorna, vilket 

har lett till att det har haft en viss påverkan på hur vi har lagt upp arbetet. Om vi hade kommit 

tillbaka till intervjutillfällena och intervjuat kvinnorna en gång till, då hade man skapat ett 

förtroende som hade lett vidare till att vi hade fått mer information. Det vi också märkte var 

att kvinnorna undvek vissa frågor som vi ställde. Ett förslag till vidare forskning inom detta 

ämnesområde är att undersöka barnens relationer till kvinnor som har suttit i fängelse, men 

även mer längre studier om hur det går för dessa kvinnor i framtiden och att ha fler samtal 

kring vissa olika delar av deras livsberättelser för att få en större inblick i deras vardag. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Skulle du vilja berätta lite om dig själv, som vem du är/ vad du gör? 

Hur såg ditt liv ut innan du hamnade i fängelse?  

Vilka relationer var viktiga för dig innan fängelsetiden? 

Vad var det som påverkade att du hamnade i fängelse? 

Hur länge fick du sitta i fängelse och är det din första gång 

Vilka relationer är viktiga för dig idag? 

Har relationerna innan och efter fängelsetiden haft någon påverkan på dig, i så fall vad? 

 

Hur var tiden under din fängelsetid, vad fick du göra, vad upplevde du som negativt och 

positivt?  

Hur var relationerna under din fängelsetid? 

Vad har underlättat eller försvårat gällande nära relationer både under och efter din 

fängelsevistelse?  

Hur har din arbetssituation sett ut både före och efter fängelsevistelsen? 

Det som har hänt i ditt liv, vad har det bidragit med, positivt och negativ?  

 

Hur upplevdes tiden när du kom hem gällande relationer till andra, arbete, bemötande? 

Har det varit svårt att komma in/ut i samhället igen? 

Hur har det påverkat dig som person att ha suttit i fängelse? Har din fängelsetid påverat dig 

som person, i så fall vad är det som har påverkat/förändrat dig? 

Har du någon kontakt med Kris/kriminalvården eller en övervakare idag? 

Upplever du att det finns någon skillnad på synen om det är en kvinna eller en man som har 

suttit i fängelse, när du söker arbete, relationer mm. 

Är det något mer som du vill tillägga? 
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