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Abstrakt

I denna studie har vi haft ambitionen att skapa en djupare förståelse för hur det ter sig att vara

kriminell, kvinna och mamma i relation till de normativa ideal och förväntningar som finns i

samhället. Således var syftet att skapa en förståelse för huruvida de ideal och förväntningar

som finns i  vårt samhälle  kan tänkas påverka kvinnors självidentifiering som kvinnor och

mammor, men även om detta har någon påverkan på deras livsvillkor. Studien utgår från en

kvalitativ  forskningsstrategi  med  en  hermeneutisk  vetenskapsteori  och  bygger  på  sju

semistrukturerade intervjuer med mammor som tidigare har levt en kriminell  livsstil.  Den

teoretiska  referensram  som  ligger  till  grund  för  uppsatsen  är:  Stigma,  genus,

hänsynsemotionssystemet,  samt  intersektionalitet.  Genom  intervjuerna  framkom  det  att

samtliga  av  kvinnorna  upplevde  att  kvinnor  med  en  kriminell  livsstil  döms  hårdare  utav

omgivningen  än vad män  gör.  Det  framgick även hur  genuskonstruktioner  tydligt  präglar

olika områden i samhället och på olika nivåer samt hur normativa ideal och förväntningar i

samhället utgör en form av kontroll över individerna.

Nyckelord: Kriminalitet, kvinnor, moderskap, livsvillkor, genus

Abstract 

In this study we had the ambition to create a deeper understanding of how it seems to be

criminal, woman and mother in relation to the normative ideals and expectations that exist in

society.  Thus,  the  purpose  was  to  create  an  understanding  of  whether  the  ideals  and

expectations in our society might affect women's self-identification as women and mothers,

although if this has any impact on their living conditions. The study is based on a qualitative

research with a hermeneutical theory and on seven semi-structured interviews with mothers

who have previously lived a criminal lifestyle.  The underlying theoretical framework in the

essay consisted of the following theories: Stigma, gender, the deference-emotions system and

intersectionality.  Through the interviews  it  emerged  that  all  of  the women perceived  that

women with a criminal lifestyle are judged harder from the environment than men are. It also

emerged how gender structures clearly characterize different areas of society and at different

levels, and how normative ideals and expectations in society constitute a form of control of

individuals. 

Keywords: Crime, women, motherhood, living conditions, gender
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1. Inledning 

Enligt  Brottsförebyggande rådet (hädanefter Brå) har kriminaliteten bland kvinnor ökat de

senaste åren. Sedan slutet av 1970 har Brå löpande gett ut rapporter om brottsutvecklingen i

Sverige.  I  rapporten  Brottsutveckling  i  Sverige fram till  2015 framgår det bland annat  att

majoriteten av brotten begås av män. År 2015 var 84 500 män misstänkta för brott medan

motsvarande  siffra  för  kvinnor  var  20  800,  männen  utgjorde  således  80  %  av  samtliga

brottsmisstänkta  personer.  Trots  att  män  fortsätter  att  vara  överrepresenterade  i

brottsstatistiken understryker Brå att kriminaliteten bland kvinnor har ökat de senaste åren

(Brå 2015). 

Att bryta mot lagen innebär inte enbart rättsliga konsekvenser, förutom den rättsliga apparaten

finns det i varje samhälle normer som man bör leva upp till, kriminalitet är något som i alla

samhällen är avvikande då det går emot normen om att vara laglydig. Vidare finns det normer

och föreställningar om hur män respektive kvinnor bör vara, men även hur man bör vara som

förälder. Dessa normer och föreställningar är förenade med olika krav och förväntningar som

ibland  kan  vara  svåra  att  leva  upp  till.  Tidigare  forskning  kring  brottslighet  påvisar  hur

involvering i kriminalitet har fler negativa konsekvenser för kvinnor än vad det har för män,

bland annat vad gäller omgivningens dömande syn. Felipe Estrada och Anders Nilsson (2012)

som är professorer i kriminologi menar att när en kvinna bryter mot lagen så avviker hon inte

enbart från normen att vara laglydig, hon avviker även från de normer och förväntningar som

är  associerade  med  hennes  kvinnlighet.  Enligt  Ingrid  Lander  (2003),  universitetslektor  i

kriminologi, påverkar könsdifferentieringen hur vi tänker och agerar och då könsnormerna är

så starkt rotade i samhället är det något vi sällan reflekterar över, utan de tas för givna och

reproduceras  genom människors  handlande.  Lander  (ibid)  beskriver  de föreställningar  och

förväntningar som finns om hur kvinnor bör vara som den normativa femininiteten, vilken

ofta är starkt förbunden med hög moral, dygd och moderskap. För att en kvinna ska kunna

kategoriseras  som  en  respektabel  kvinna  så  bör  hon  förhålla  sig  till  den  normativa

femininiteten  och på  detta  sätt  utövar  den normativa  femininiteten  en slags  kontroll  över

kvinnor då de inte vill bli definierade som avvikande eller dåliga kvinnor (ibid). 

Estrada  & Nilsson  samt  Lander  ingick  i  den  litteratursökning  som vi  gjorde  inför  detta

uppsatsarbete,  genom deras  vetenskapliga  artiklar  så  växte  vårt  intresse  ännu mer  för  att

studera  det  sociala  fenomen  som  utgörs  av  relationen  mellan  kvinna,  moderskap  och

kriminalitet. Utifrån den kontexten så ansåg vi att denna studie var sociologiskt relevant att
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genomföra  för  att  undersöka  hur  erfarenheterna  och  upplevelserna  kring  dessa  tre  olika

överlappande identiteter ser ut hos mammor som tidigare har levt en kriminell livsstil. Vi ville

även undersöka hur de normavvikelser  som Estrada & Nilsson (2012) och Lander  (2003)

beskriver ter sig för mammor med en tidigare kriminell livsstil, om deras livsvillkor påverkas

av den maktutövning som den normativa femininiteten tycks utgöra. För att undersöka detta

valde vi att använda oss av kvalitativ metod med en hermeneutisk vetenskaplig ansats och

genomförde semistrukturerade  intervjuer  med  sju mammor  som tidigare  haft  en kriminell

livsstil.  Detta metodupplägg valde vi för att kunna få en inblick i och skapa en förståelse

utifrån informanternas berättelser, vi ansåg att detta var bästa tillvägagångssättet för att få ett

så rikt material som möjligt.

1.1 Problemformulering 

Erving Goffman (2014) menar att i varje samhälle finns det vissa gemensamma värden och

sociala normer som vi bör rätta oss efter när det gäller våra personliga attribut och hur vi

uppträder och beter oss. På så sätt utgör dessa värden och normer det ideal som vi människor

jämför  oss med och försöker eftersträva.  De som avviker från ett  normalitetsmönster  och

faller utanför ramarna betecknas som avvikare och tilldelas ett stigma, att bli stigmatiserad

kan ge upphov till känslor hos individen av att vara ovärdig och underlägsen. Som kriminell,

kvinna  och  mamma  avviker  man  från  flera  av  samhällets  olika  normer  och

normalitetsmönster. Därmed kan det tänkas vara svårare att som kvinna och mamma med en

kriminell  historia  i  bagaget  leva  upp  till  de  normativa  förväntningar  som  kopplas  till

femininiteten, detta då hon inte enbart avviker från normen om att vara laglydig utan även

från de föreställningar som kopplas till kvinnorollen och till moderskapet. 

Trots  den  minskade  könsskillnaden  i  registrerad  brottslighet  fortsätter  män  att  vara

överrepresenterade i brottsstatistiken, vilket dem även är i forskningen kring detta fenomen.

Detta kan tänkas ha en effekt genom att det i viss utsträckning normaliserar mäns brottslighet.

Garcia  (2016)  lyfter  i  sin  forskningsstudie  från  USA fram att  antalet  kvinnor  ökar  inom

kriminaliteten, även mödrar. Hon menar att denna grupp kvinnor är viktig att ta till vara på för

att belysa just de genusnormer och sociala konstruktioner som finns gällande moderskap. Det

berörda forskningsproblemet som vi har studerat, kvinnors och mammors tidigare brottslighet,

kan bland annat relateras till livsvillkor som är ett av de teman som har varit centrala och

utmärkande för programmet. Tidigare forskning kring ämnet redogör för hur det finns ett visst

samband mellan livsvillkor och den kriminella initieringen men även för hur involveringen
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har påtagliga konsekvenser för, i detta fall, kvinnors livsvillkor. Bland annat genom att det

inte är lika accepterat utav omgivningen att som kvinna avvika från den föreställda bilden

som man bör förhålla sig till för att uppfattas som en "god kvinna". Detta innebär i sin tur att

man inte kan negligera de strukturer som råder i vår samtida värld, strukturer som bland annat

utgår  från  föreställningar  om  att  män  och  kvinnor  är  essentiellt  olika.  Vi  utgår  från  ett

socialkonstruktivistiskt perspektiv om att det finns normer och förväntningar om hur kvinnor

respektive  män  bör  vara  och  uppträda,  det  vill  säga  en  genusordning  som  genomsyrar

samhället.  Samtidigt  utgår  denna  uppsats  från  ett  maktperspektiv,  som  även  detta  är  ett

centralt tema för vårt program. Kopplingen till makt gör vi genom den tidigare forskningen

som belyser hur starkt förenade könsrollerna är med de rådande normer och förväntningar

som finns på dem i samhället. Då ingen vill stämplas som avvikande så kan dessa normer

fungera som en sorts maktutövning.

1.2 Syfte och frågeställningar 

I  denna  studie  ämnar  vi  att  undersöka  före  detta  kriminella  kvinnors  upplevelser  och

erfarenheter, och dess relation till deras moderskap. Syftet är att skapa en förståelse för hur

samhällets  attityder  och  normativa  ideal  kan  tänkas  påverka  deras  livsvillkor  och  deras

självidentifiering som dels kvinnor och dels som mödrar. På så sätt vill vi skapa en förståelse

för hur det ter sig att vara kriminell och att ha levt en kriminell livsstil som mamma i dagens

Sverige i förhållande till de normativa förväntningar och normer som råder i samhället. 

För att besvara studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar:

Huvudfrågeställning:

 Hur upplevde  kvinnorna sin  involvering  i  kriminalitet  i  relation  till  de  normativa

förväntningar som kopplas till att vara kvinna samt mamma? 

Underfrågeställningar:

 Hur  upplevde  kvinnorna  omgivningens  attityder  gentemot  dem  i  deras  roll  som

kriminell, kvinna samt mamma?

 Hur uppfattade våra informanter sig själva utifrån rollerna som kvinna, mamma och 

ex-kriminell?
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1.3 Disposition 

Här följer en kort disposition över hur uppsatsen är uppbyggd. I det efterföljande kapitlet,

tidigare forskning, följer en bakgrund till fenomenet i form av en beskrivning och diskussion

av tidigare forskning som vi ansåg vara relevant för vår studie. Därefter presenteras under

kapitel 3 den teoretiska referensram som vi kommer att använda i uppsatsens analys. I kapitel

4,  metod,  redogör och diskuterar vi för vårt  val av metod, urval, tillvägagångssätt  och de

etiska  forskningsaspekter  som  vi  har  förhållit  oss  till  under  uppsatsarbetets  gång.  Den

insamlade  empirin  presenteras  under  kapitel  5 som  sedan  analyseras  under  kapitel  6.

Avslutningsvis presenteras i  kapitel 7 vår avslutande sammanfattning med reflektioner och

slutsatser.  Efter  detta  finner  ni  våra  referenser  samt bilagor  med  intervjuguide  och

begreppsdefinitioner för de begrepp som är centrala i uppsatsen.

2. Tidigare forskning

Nedan presenteras den tidigare forskning som vi ansåg vara relevant utifrån uppsatsens syfte

och frågeställningar då den belyser kvinnors involvering i kriminalitet samt konsekvenser av

detta  och  i  relation  till  moderskapet.  Den tidigare  forskningen är  indelad  under  två  olika

teman,  Kvinnors brottslighet och dess konsekvenser samt  Kriminalitet och moderskap, detta

för att ge en tydligare överblick över materialet. I sökningen efter relevant forskning har vi

använt oss av högskolans databas där vi med hjälp av sökord, både på svenska och engelska,

funnit  den  tidigare  forskning  som  presenteras  nedan.  De  sökord  vi  har  använt  i  olika

kombinationer  med  varandra  är:  brottslighet,  genus,  kriminalitet,  kvinnor,  missbruk,

moderskap och mödrar. 

2.1 Kvinnors brottslighet och dess konsekvenser

I  artikeln  ”Does it  cost more to  be  a  female offender?  A  life-course study of childhood

circumstances, crime, drug abuse and living conditions” (2012) av Felipe Estrada och Anders

Nilsson professorer i Kriminologi, så jämförs olika grupper med kvinnor och män i Sverige

som  har  registrerats  för  något  brott.  Detta  för  att  öka  förståelsen  av  de  långsiktiga

konsekvenserna som kan uppstå på grund av en kriminell livsstil, och för att på så sätt studera

likheter och skillnader gällande män och kvinnors kriminalitet. Författarna drar slutsatsen att

kriminalitet resulterar i fler negativa konsekvenser för kvinnor än för män. Även om pojkar

och flickor har samma riskfaktorer för att bli kriminella så är det fortfarande betydligt färre
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kvinnor som blir kriminella vilket enligt Estrada & Nilsson (2012) tyder på att processen till

att bli kriminell skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Det framgår att de kvinnliga kriminella

har  upplevt  en  svårare  barndom än  männen  då  de  vuxit  upp  under  svåra  och  allvarliga

familjeförhållanden som till  exempel  präglats  av långa perioder  av fattigdom, alkoholism,

drogmissbruk, psykisk ohälsa, bristande omsorg, fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande.

Därmed  menar  författarna  att  det  krävs  mer  för  en  kvinna  att  hamna  i  den  kriminella

livsstilen. De kvinnor och män som fortsatte att leva en kriminell livsstil i vuxen ålder hade en

betydligt sämre livssituation jämfört med de som hade valt att lämna den kriminella livsstilen

tidigare.  Vidare lyfts  det i artikeln fram hur kvinnor i högre utsträckning än männen blev

socialt  exkluderade på grund av sin kriminella  livsstil.  Dessa negativa  konsekvenser  som

kvinnor får uppleva i relation till en kriminell livsstil beror på att det är mer stigmatiserande

för kvinnor då de inte enbart avviker genom att bryta mot lagen utan även mot normer och

föreställningar som är associerade till deras kvinnlighet. Det framgår även att det stigma som

det innebär att vara stämplad som kriminell gör det svårare för kvinnor att hitta en partner.

Män som fortsatte  med  den kriminella  livsstilen  i  vuxen ålder  hade i  större  utsträckning

etablerade familjeförhållanden, vilket inte var fallet för kvinnorna i samma kategori.  Detta

styrker  författarnas  slutats  om  att  kvinnors  involvering  i  kriminalitet  ger  fler  negativa

konsekvenser än vad det gör för män (Ibid).

2.2 Kriminalitet och moderskap 

I  ”Understanding the  Lives  of Mothers after Incarceration:  Moving Beyond Socially

Constructed Definitions  of Motherhood”  (2016)  belyser  artikelförfattaren,  Janet  Garcia

assisterande professor i kriminologi, hur kriminalitet och kvinnor inte hör ihop och än mindre

moderskap och kriminalitet. Hon konstaterar att det finns en ökning gällande antalet kvinnor

som passerar rättssystemet, en stor andel av dessa kvinnor är dessutom mödrar. Moderskap

och fängelse går emot de föreställningar som kopplas till femininitet och kriminalitet. Enligt

Garcia  (2016)  finns  det  förutom  föreställningar  om  femininitet  och  maskulinitet  även

föreställningar om moderskap och vad den rollen innefattar. Det finns en uppfattning om att

mödrar är kvinnor som tillbringar mycket tid med sina barn, har den primära omvårdnaden av

barnen, lägger betydande tid och resurser på omsorgen av barnen och sätter sina barns behov

före  sina egna personliga  intressen.  De kvinnor  som avviker  från normen  om moderskap

stigmatiseras  genom  en  social  märkning  av  att  vara  dåliga  mammor.  Kvinnors

fängelsevistelse  förklaras  ofta  av omgivningen vara  en bekräftelse  på att  hon prioriterade
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annat  framför  sitt  moderskap och sina barn.  Garcia (Ibid) understryker  hur mammor  efter

avtjänat straff kan fortsätta möta stigmatiseringens konsekvenser från många olika håll då de

har avvikit från de olika normer och förväntningar som finns. Kriminalitet och femininitet går

alltså inte ihop, då kriminalitet kännetecknas som något hotfullt och maktfullt som är nära

förknippat med maskuliniteten, medan femininiteten kopplas till föreställningar om kvinnan

som försiktig och passiv (Ibid). 

I ”The  Complex Relationship  Between Motherhood and  Desistance” undersöker Bachman,

Kerisson, Paternoster, Smith och O’Conell (2016) moderskapets roll i avhållsamheten från

kriminalitet och narkotikamissbruk. Deras studie bygger på intervjuer med 118 kvinnor som

avtjänat fängelsestraff och som haft narkotikamissbruk (Ibid). Artikelförfattarna har kunnat

dra  slutsatsen  att  moderskapet  sällan  fungerar  som  vändpunkten  för  att  avstå  från  den

kriminella  livsstilen.  De  betonar  att  studiens  resultat  stöder  påståendet  om  att

narkotikamissbruk  är  en  livslång  kronisk  sjukdom  som  kännetecknas  av  återfall  och

beteenden som inte kan förhindras genom hoten av formella eller informella sanktioner. Trots

fängelsevistelser och olika behandlingar befann sig ungefär hälften av kvinnorna fortfarande i

ett narkotikamissbruk och nästan en fjärdedel hade även begått andra brott, detta trots att de

var mödrar. Även om moderskapet inte hade en effekt i sig för att avstå från den kriminella

livsstilen framgick det att alla mödrar älskade sina barn och ville vara bra mammor trots sin

kriminella livsstil. Moderskapet visade sig däremot vara en viktig faktor för kvinnorna när de

väl hade lämnat den kriminella livsstilen, för att stärka sin nya identitet som laglydig och

drogfri,  men detta var först  när kvinnorna genomgått  en kognitiv  identitetsförändring.  Att

återupprätta sin roll  som mamma var även ett  sätt  för kvinnorna att  bearbeta och hantera

smärtan från de skadade banden de hade till sina barn. Trots kvinnornas identitetsförändring

hade  majoriteten  av  mammorna  fortfarande  en  lång  och  svår  väg  att  gå  med  krav  på

drogfrihet,  att  skaffa  arbete  och  en  lämplig  bostad  med  sina  brottsregister  i  bagaget.

Kvinnorna  behövde  inte  enbart  vinna  myndigheters  och  samhällets  förtroende  igen,  de

behövde även återskapa förtroendet hos sina barn och andra anhöriga som i de flesta fall hade

gett  upp hoppet  om dem (Ibid).  Trots  att  artikeln  utgår  från  en  amerikansk  kontext  som

innebär andra förutsättningar och svårigheter som inte finns i Sverige så ansåg vi denna studie

vara relevant för att kunna belysa den betydelse som moderskapet har för kvinnor i denna

grupp. 

Gilly Sharpe (2015), lektor i kriminologi, beskriver i artikeln ”Precarious identities: ’Young’
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motherhood,  desistance and  stigma”  hur  kvinnor  ofta  efter  en  lång  tid  av  avhållsamhet

fortfarande upplever stigmatiseringen som ”odugliga” mammor på grund av deras tidigare

involvering i kriminalitet. I sin studie har Sharpe följt 19 unga mammor som har ett kriminellt

förflutet  från barndomen. Till  skillnad från Bachman m.fl.  (2016) så argumenterar Sharpe

(2015) för att moderskap för det mesta motiverar kvinnor att avstå från kriminalitet, detta för

att undvika att deras barn ska få uppleva de statliga interventioner som de själva fått uppleva.

Moderskapet var motivationskraften för dessa kvinnor att avstå kriminaliteten och skapa en

ny social identitet, på grund av rädslan att förlora sina barn eller att inte få tillbaka dem igen i

de fall där de hade omhändertagits. Vidare framgick det att det fanns en allmän rädsla bland

kvinnorna om att andra skulle få vetskap om deras tidigare kriminella livsstil och det faktum

att  de  hade  avtjänat  fängelsestraff.  Sharpe  menar  att  trenden om att  skaffa  barn  senare  i

västvärlden har resulterat i ett skifte av det normativas övertygelse gällande ansvariga och

rationella reproduktionsmönster där unga kvinnor bör prioritera utbildning och karriär före

moderskapet. Därmed utgjorde både den tidigare identiteten som kriminell och mamma och

den rådande statusen som ung mamma källor för stigmatisering och social kontroll. Vi ansåg

denna studie vara relevant för uppsatsen då den belyser hur stigmatiseringen som följer en

kriminell livsstil kan följa dessa kvinnor även en lång tid efter att de har lämnat den.

I  ”Motherhood  disrupted:  reflections  of  post-prison  mothers”  (2018)  skriven  av  Lucy

Baldwin,  universitetslektor  i  samhällsvetenskap  och  kriminologi,  belyses  mammors

reflektioner kring sitt moderskap efter att ha avtjänat fängelsestraff och baseras på intervjuer

med tjugo mammor. I artikeln lyfts  mammornas känslor och upplevelser fram kring deras

barn och deras moderskap utifrån den tiden som de avtjänade sina fängelsestraff. Många utav

kvinnorna i studien hade starka upplevelser av ett  misslyckat  moderskap i relation till  sitt

fängelsestraff och den kriminella livsstilen, att misslyckas som mamma innebär även att man

misslyckats i sin kvinnoroll  då dessa två roller  är nära förknippade med varandra.  Vidare

beskriver  Baldwin (Ibid)  hur  mammor  i  fängelse  inte  bara  bär  på den egna smärtan  och

känslor som sorg, ilska, skam och skuld utan de bär även på den smärta, sorg, ilska och skam

som deras barn känner. Flera av kvinnorna klarade inte av att ha foton på sina barn framme

under början av fängelsetiden då åsynen av deras barn väckte så mycket känslor av skam,

skuld, sorg och smärta över den situation som de hade försatt sig själva och barnen i när de

begått de brottsliga handlingarna. Detta var en betydande faktor för kvinnornas upplevelser av

att ha misslyckats totalt både som kvinna och mamma. För många av kvinnorna var barnen

drivkraften  och  motivationen  under  fängelsetiden  precis  som  de  var  motivationen  för
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kvinnorna i Sharpes (2015) studie. Något som var av stor betydelse för mammorna var om de

blev behandlade och sedda som mammor av de andra intagna och av vakterna då många

kvinnor i fängelse definierar både sig själva och definieras av andra utifrån sin roll i familjen,

vilken är en viktig del i människans självidentitet  och självkänsla (Baldwin 2018). Denna

artikel  var  intressant  för  vår  studie  då  den  belyser  våra  forskningsfrågor  eftersom  den

behandlar mammors reflektioner kring sitt moderskap utifrån den tid som de avtjänat straff i

fängelse. Baldwin lyfter fram flera aspekter om hur viktigt moderskapet är för kvinnorna även

under den tiden som de avtjänar sitt  straff och är åtskilda från sina barn samt hur detta i

många fall är relaterat till känslor av skam och skuld. Samtidigt visar sig moderskapet ha en

betydande roll för självidentifiering och identifiering och de normer och förväntningar som är

förknippade med kvinnorollen respektive mammarollen.

2.3 Diskussion kring tidigare forskning

Den tidigare forskningen som vi har använt oss av till denna uppsats är i högsta grad relaterad

till uppsatsens syfte och frågeställningar utifrån dess tre dimensioner, kriminalitet, kvinna och

moderskap, samt utifrån olika perspektiv. Samtlig forskning som vi har presenterat ovan kan

relateras  till  kvinnornas  livsvillkor  och  till  den  maktutövning  som  de  normativa

förväntningarna utgör då den belyser hur kvinnor ofta får möta negativa reaktioner på grund

av den kriminella involvering de haft. Sammantaget belyser forskningen hur kriminalitet inte

går  ihop  med  femininitet  eller  moderskap,  men  även  den  starka  anknytningen  mellan

femininiteten och moderskapet samt hur livsvillkoren påverkas olika av en kriminell livsstil

beroende på om du är man eller kvinna. Således belyser forskningen samtliga tre dimensioner

av uppsatsens syfte och frågeställningar - kriminalitet, kvinnor och moderskap. Vår avsikt var

att enbart utgå från tidigare forskning ur en svensk kontext men vi kunde inte finna mer än en

relevant forskningsstudie för vår uppsats ifrån Sverige som inte kunde anses vara föråldrad.

3. Teori 

I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram bestående av Erving Goffmans teori

om  stigma,  genusteori utifrån Yvonne Hirdman, Thomas J. Scheffs  hänsynsemotionssystem

och  slutligen  intersektionalitetsteori.  Samtliga  teorier  har  använts  vid  bearbetningen  av

empirin samt i analysen av empirin. Under avsnittet teorimotivering redogör vi mer utförligt

för teoriernas koppling och dess tillämpning i denna uppsats. 
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3.1 Stigma 

I varje samhälle och social miljö finns det en uppfattning om vad som anses vara vanliga och

naturliga egenheter, normalitetsmönster. Vid avvikelse från det rådande normalitetsmönstret

tilldelas man ett stigma (Goffman 2014). När vi möter främmande människor kategoriserar vi

dem  utifrån  vår  första  anblick,  vi  tilldelar  dem  en  social  identitet  utifrån  de  normativa

förväntningarna som råder i den sociala miljön som vi befinner oss i. Erving Goffman (Ibid)

menar att detta sker omedvetet och blir märkbart först när människor inte lever upp till de

rådande  normerna  och  förväntningarna.  De  kategoriseringar  och  egenskaper  vi  tilldelar

individer vid första intryck är vad Goffman betecknar som den virtuella sociala identiteten.

Om en individ har egenskaper som gör att hen avviker från övriga personer inom den kategori

som hen placerats i så uppstår det en diskrepans mellan den virtuella sociala identiteten och

den faktiska sociala identiteten. På grund av de oönskade egenskaperna stöts individen ut och

identifieras  inte  längre  som  en  fullständig  och  vanlig  människa  och  personen  har  blivit

stigmatiserad.

Goffman (Ibid) delar in stigma i tre olika typer som består av olika kroppsliga missbildningar,

fläckar  på  den  personliga  karaktären som  exempelvis  missbruk,  psykisk  sjukdom  eller

kriminalitet och tribala stigman som inbegriper ärvda stigman och sådana stigman som man

föds  in  i  som  ras,  nation  och  religion.  När  ett  stigma  är  synligt  eller  uppenbart  för

omgivningen  benämns  det  som  misskrediterat medan  ett  stigma som inte  är  synligt  eller

uppenbart  är  ett  misskreditabelt  stigma.  Individer  med misskreditabelt  stigma kan försöka

undvika att deras stigma upptäcks genom att använda sig av olika strategier, detta innebär att

de  då  försöker  förhindra  att  information  om deras  stigma  ska  komma  till  omgivningens

kännedom.  En  vanlig  strategi  för  detta  är  att  dölja  de  tecken,  stigmasymboler, som kan

identifiera ens stigma, exempel på detta kan vara när före detta kriminella väljer att byta namn

eller bygger upp en fasad för omgivningen så att de inte ska få vetskap om ens missbruk eller

kriminella livsstil. Där det finns identitetsnormer är det vanligt att individer använder sig av

dessa strategier eftersom människans psykiska integritet kan påverkas om man inte uppfyller

kriterierna för de normer som råder. Normerna fungerar som en måttstock för det rådande

idealet  och när  människor  inte  uppfyller  vissa specifika  kriterier  för detta  kan det  uppstå

känslor  av  ovärdighet  och  underlägsenhet.  Med  ett  misskrediterat  stigma  följer  ofta

konsekvenser för den stigmatiserade individen i form av att hen enbart ses utifrån sitt stigma

då avvikelsen är så synlig och uttalad för omgivningen (Ibid).
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3.2 Genus 

Yvonne Hirdman, professor i historia, introducerade genusbegreppet i Sverige år 1988 genom

sin  artikel  ”Genussystemet  –  reflexioner  kring  kvinnors  sociala  underordning”  (1988).

Hirdman  hävdar  att  det  finns  en  social  konstruktion  med  skillnader  mellan  könen,  hon

beskriver detta som ett genuskontrakt,  ett kontrakt mellan könen som tydliggör hur det ska

vara mellan könen i varje genussystem. Detta genuskontrakt skiljer sig beroende på tid och

rum och består av stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt (Ibid). Hirdman hävdar

i  ”Genus  –  om det  stabilas  föränderliga  former”  (2001)  att  kvinnans  underordning är  en

generell problematik på grund av dess rotning i samhället och då många kvinnor accepterar

den utan vidare oavsett  hur extrem genusordningen kan vara.  Hon menar  att  könsnormen

handlar  om  en  djup  kulturellt  nedärvd  självklarhet  som  ”spökar  överallt,  som  i  den

vardagliga  betydelsen  att  brandmän  är  män  –  och  en  kvinna  som  brandman  blir  en

anomalitet” (Ibid:60). Vidare benämner Hirdman de normativa förväntningarna kring könen

som  tvåkönsmodellen där kvinnan jämförs mot mannen då mannen utgör normen. Förutom

mannens överordning så menar Hirdman att det även handlar om en isärhållning mellan könen

på olika nivåer  i  samhället  som förtydligar  skillnaderna  mellan  vad som är  kvinnligt  och

manligt.

Vi ser köket och smedjan,  byxorna,  hatten,  klänningen,  det  rosa och det ljusblå,

brännvinet  och  kaffekoppen,  bilmotorn  och  symaskinen,  hästar  och  kossor,

mjölkning  och  vedhuggning,  skolagning  och  flasksköljning,  fnittrighet  och

ordkarghet, m.m. m.m. fyllda av genus (Ibid:74). 

Vidare menar Hirdman (Ibid) att genuskontraktet genomsyrar allt men är föränderligt genom

tid och rum, det förtydligar de skilda villkoren som är kopplade till könet och som skapar

olika förutsättningar  för dem.  Hon beskriver  det  som att  mannens skyldigheter  förutsätter

kvinnans rättigheter och att mannens rättigheter förutsätter kvinnans skyldigheter. Hirdman

menar  att  allt  blir  bärare  för  genus-essens  och  präglas  av  detta;  ”Där  män  går  över  till

kvinnoområden och gör kvinnosaker, måste dessa områden och saker förändras, men där en

kvinna går in på manliga områden och gör karlsaker, måste hon förändras. Hon som sig i

leken ger, hon får leken tåla” (Ibid:67). Detta citat tydliggör hur mannen är normen och hur

enbart han kan förändra den.
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3.3 Hänsynsemotionssystemet 

Thomas J. Scheffs (1994) teori om hänsynsemotionssystemet förklarar hur samhällets normer

styr  dess  medlemmar  till  ett  konformt  beteende.  Genom  sociala  sanktioner  så  utgör

hänsynsemotionssystemet  en  viss  kontroll  över  människor.  Det  handlar  om ett  informellt

sanktionssystem där konformitet uppnås genom sanktioner, belöningar eller bestraffningar av

social karaktär. Scheff menar att varje socialt möte är en risk som prövar de sociala banden

och  rädslan  för  att  antingen  bli  avvisad,  förnedrad  eller  skamfylld  är  det  som  styr  oss

människor till  ett  konformt beteende.  Det informella sanktionssystemet är inte synligt och

fungerar  även när  vi inte  befinner  oss i  sociala  interaktioner  då vi  kan föreställa  oss och

förutse utfallet av en handling även när vi är ensamma. Scheff (Ibid) menar att alla former av

analys av mänskligt beteende och vad som driver oss i vårt handlande kräver att hänsyn tas till

hänsynsemotionssystemet och den kontroll som det har över oss.

Vidare menar Scheff (Ibid) att hänsynsemotionssystemet kan påverka de sociala banden då

emotionerna  skam och  stolthet är  människans  grundläggande  emotioner  och  signalerar

relationen till de sociala banden. Det är genom skam och stolthet man kan förstå hur starka

eller  svaga de sociala  banden är  då skam påvisar  att  de sociala  banden är  hotade medan

stolthet signalerar att de sociala banden är intakta och säkra. De sociala emotionerna utgör en

social kontroll över oss människor, exempelvis så anpassar vi oss till gruppen även om det går

emot våra värderingar för att undvika den skam som uppstår som en konsekvens av att avvika

från gruppen.

3.4 Intersektionalitet

Intersektionalitetsbegreppet  växte  fram under  1980-talet  som en kritik  mot  feministerna  i

USA  då  man  ansåg  att  de  enbart  studerade  kön  utifrån  sitt  eget  perspektiv  som  vita

västerländska kvinnor inom medelklassen. Detta ensidiga fokus gjorde att feminismen enbart

lyfte  fram hur vissa kvinnor  förtrycktes  av män samtidigt  som de själva förtryckte  andra

kvinnor, då de inte tog hänsyn till det förtryck som uppstod på grund av andra faktorer som

etnicitet och klass. Med det intersektionella perspektivet argumenterade man för behovet av

att även se till exempelvis kategorierna etnicitet och klass inom den feministiska forskningen

för att kunna förstå de komplexa situationer som uppstår mellan individuella erfarenheter och

sociala  strukturer  (Eriksson-Zetterquist  &  Styhre  2007).  Ulla  Eriksson-Zetterquist  och

Alexander Styhre menar att intersektionalitet således syftar till att framhäva de olika socialt

organiserade  principer  som  i  relation  till  varandra  påverkar  människors  liv.  Utifrån
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intersektionalitetsperspektivet menar de att samhället är rörligt och föränderligt och även om

en individ har sin tillhörighet i en och samma kategori hela livet,  till  exempel kvinna, så

förändras innehållet i denna kategori i samspel med tid och rum, det vill säga med kvinnans

ålder och samhällets förändringar av innehållet i kategorin kvinna (Ibid). 

Inom intersektionalitetsperspektivet ligger fokus på att visa hur olika typer av maktordningar i

samspel skapar varandra, denna konstruktion sker genom en försvagning eller förstärkning,

samt genom komplettering eller konkurrens mellan dessa ordningar. Eriksson-Zetterquist &

Styhre (Ibid) menar att det alltid finns ett samspel mellan begrepp som kön, etnicitet, klass

och sexualitet  då dessa begrepp inte  existerar  enskilt  utan konstruerar  och konstrueras  av

varandra. Även Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, och Diana Mulinari, docent

i  Sociologi,  (2005) argumenterar  för intersektionalitet  som ett  bättre  analysverktyg  för att

kunna studera ojämlikhet genom att ta hänsyn till flera aspekter som bidrar till skapandet av

ojämlikheten. På så sätt fungerar intersektionalitet som en analysmodell som tar fasta på flera

maktdimensioner som kan påverka individers liv, det vill säga att den utgör ett redskap för att

utföra en maktanalys på en flerdimensionell nivå. Kön påverkas alltså av flera maktordningar

i samhället (Ibid). För att förtydliga vårt problem utifrån intersektionalitetsperspektivet så har

vi,  inspirerade  av  Eriksson-Zetterquist  och  Styhre  (2007),  nedan  illustrerat  hur  de  tre

dimensionerna kriminell, kvinna och mamma, åtskilda och i samverkan med varandra utgör

olika aspekter som skapar maktstrukturer och ojämlikhet (se figur 1). 

Figur  1:  De tre  nätverk  som kvinnorna  ingår  i,  både enskilt  och  tillsammans,  bidrar  till

skapandet av maktstrukturer och ojämlikhet.
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3.5 Teorimotivering

Vi utgår från att kvinnors kriminalitet är ett normbrytande beteende då de bryter mot normen

om att vara laglydig men även då de bryter mot samhällets föreställningar om hur kvinnor bör

vara  vad gäller  femininitet  och moderskap.  Genom att  använda oss  av genusteori  kan  vi

belysa hur de konstruerade föreställningar som finns i samhället mellan könen kan påverka

ens handlande och även hjälpa oss att förstå hur kvinnornas livsvillkor påverkas på grund av

deras kön. Scheffs (1994) teori  om hänsynsemotionssystemet och sociala emotioner belyser

hur samhällets normer styr oss till ett konformt beteende för att undvika sociala sanktioner.

Genom att  använda oss av Hirdmans (1988, 2001) genuskontrakt  har vi kunnat  analysera

huruvida kvinnorna påverkats av de stereotypa föreställningar som genomsyrar samhället och

hur de normativa förväntningar som är förenade med könsrollerna påverkar oss genom en

social och informell kontroll med hjälp av Scheff (1994).  Goffmans (2014) teori om stigma

går lite hand i hand med dessa teorier i och med att stigmatiseringen uppstår när individer

avviker från normalitetsmönster. Stigma ansåg vi därför i allra högsta grad vara relevant för

analysen av vår empiri då de intervjuade kvinnorna avvikit från flera av de normer som finns i

samhället. Goffmans (2014) teori beskriver även hur stigmatiseringen har en sådan effekt att

individen på olika vis försöker dölja den för omgivningen, detta i likhet med Scheffs (1994)

teori om hur vi människor anpassar oss till gruppen för att undvika sociala sanktioner och

känslor av ovärdighet och skam. Utifrån de valda teorierna och begreppen lyckas vi fånga upp

de tre dimensionerna i uppsatsen och möjliggör för en mer djupgående analys av var och en

av dem. Med intersektionalitetsperspektivet kan vi fånga upp och analysera sambandet och

samverkan  mellan  de  tre  dimensionerna  kriminell,  kvinna  och  mamma.  Med

intersektionalitetsteorin så tydliggörs även det maktperspektiv som genomsyrar uppsatsen då

intersektionalitet  hjälper  oss  att  studera  de  maktstrukturer  som sker  i  skärningspunkterna

mellan de tre dimensionerna, vilket kan bidra till en djupare förståelse och nya synsätt för vårt

uppsatsämne.  Intersektionalitetsperspektivet  blir  således  ett  komplement  till

genusperspektivet då det tar hänsyn till fler kategorier än kön.

4. Metod 

I detta kapitel redogörs för de olika metodval som vi har gjort och det tillvägagångssätt som vi

haft under forskningsprocessen för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi

inleder med en beskrivning av den hermeneutiska vetenskapsteorin som är den ansats vi utgått

från  i  denna  uppsats,  sedan  följer  en  beskrivning  av  vår  valda  forskningsstrategi,  den
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kvalitativa. Vidare presenteras urval och de etiska aspekter som vi har förhållit oss till under

forskningsprocessen. Avslutningsvis förs en metoddiskussion kring de olika val vi har gjort

och om dess för- och nackdelar. 

4.1 Hermeneutiken 

I denna uppsats valde vi att utgå från den hermeneutiska vetenskapsteorin vars grundtanke är

att förståelse av verkligheten alltid förutsätter en omtolkning av den. Den sociala verkligheten

som man ämnar studera förstås genom tolkande av undersökningspersonernas beskrivning av

det sociala fenomenet och på så sätt skapas en ny förståelse (Lundin 2008). I och med att

syftet med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse för före detta kriminella kvinnors

upplevelser  och  erfarenheter  av  att  vara  kvinna  och  mamma  i  relation  till  de  normativa

förväntningarna så ansåg vi att den hermeneutiska vetenskapsteorin var den mest lämpliga. 

Det kanske mest centrala begreppet inom hermeneutiken är den  hermeneutiska cirkeln som

symboliserar  förhållandet  mellan  delarna  och  helheten.  Det  är  genom  att  se  delarna  i

förhållande  till  helheten  och  helheten  i  relation  till  delarna  som  man  kan  nå  en  mer

djupgående förståelse för det sociala fenomenet som man studerar. Genom denna växelverkan

mellan del- och helhetsförståelse kan forskaren finna ett djupare meningsinnehåll än vad som

kan  uppfattas  från  början  (Dalén  2007). Genom  den  förståelse  som  skapas  utifrån  den

hermeneutiska cirkeln så fördjupas och utvecklas även vår förförståelse i förhållande till det

studerade fenomenet. Man har alltid en förförståelse för ett fenomen som man studerar utifrån

de olika subjektiva fördomar och förkunskaper som man har tillägnat sig tidigare. Det går inte

att gå in helt objektiv i en studie utan någon som helst förförståelse, utan de tolkningar och

upplevelser vi har sedan tidigare påverkar oss alltid i någon mån. Birkler (2008) menar att

genom  den  hermeneutiska  cirkeln  och  dess  växelverkan  mellan  delarna  och  helheten  så

utvecklas även forskarens förförståelse, man gör nya tolkningar av det fenomen man studerar

och omvärderar de kunskaper, fördomar och den förståelse man har i relation till fenomenet

sedan tidigare. Vi måste alltid utgå från den förförståelse som vi har när vi vill förstå något,

genom att  vara medveten om dess inverkan kan vi försöka sätta den åt sidan och genom

intervjupersonerna upplysas med en ny delförståelse och på så sätt ombilda helhetsförståelsen.

Kvinnorna som har medverkat i denna uppsats har genom sina subjektiva erfarenheter och

upplevelser  av  de  olika  rollerna  som kriminell,  kvinna  och  mamma  bildat  delarna  i  den

hermeneutiska  cirkeln.  Tillsammans  har  deras  beskrivningar  av  deras  upplevelser  och
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erfarenheter av det sociala fenomenet utgjort helheten. Genom en växelverkan mellan delarna

och helheten har vi kunnat finna tolkningsmönster som genererat en djupare förståelse för hur

det  ter  sig att  vara kriminell  och ex-kriminell  som  kvinna och mamma i dagens Sverige.

Genom  en  växelverkan  mellan  delarna  och  helheten  samt  mellan  vår  förförståelse  och

förståelse så ombildas och skapas den nya förståelsen.

Lundin (2008) menar att man redan vid problemformuleringen i en studie har antagit ett visst

perspektiv vilket i sin tur genomsyrar hela forskningsprocessen. Därmed är ens förförståelse

fundamental under hela forskningsprocessen - från det att vi formulerar vår frågeställning till

dess  att  vi  analyserar  vårt  material.  Vid  formuleringen  av  vårt  problem  så  hade  vi  en

förförståelse som präglades av vår bakgrund som sociologistuderande kvinnor och av våra

individuella och subjektiva erfarenheter. Den inledande förförståelsen vi hade var att det är

mer  skambelagt  och  stigmatiserande  att  vara  kriminell  som  kvinna  och  än  mer  om  du

dessutom är mamma. Som en del av detta kunde vi även tänka oss att moderskapsrollen var av

betydelse för kvinnornas identitet. Med detta i bakhuvudet så ville vi undersöka om det fanns

något belägg för vår förförståelse i det svenska samhället, särskilt då den mesta litteraturen

och tidigare forskningen nästan enbart berör den amerikanska och engelska kontexten. 

4.2 Kvalitativ metod

Enligt  Alan Bryman (2008) bör valet  av forskningsstrategi  göras med hänsyn till  studiens

forskningsfråga eller problemformulering, man bör välja den metod som bäst lämpar sig för

att kunna besvara studiens syfte. Normalt brukar man skilja mellan två forskningsstrategier –

den kvalitativa och den kvantitativa – vilka kännetecknas av olika metoder och angreppssätt.

Den  kvantitativa  forskningsstrategin  är  att  föredra  då  man  ska  genomföra  större

undersökningar och vill mäta och analysera olika värden och på så sätt uppnå kvantifierbar

data. Medan den kvalitativa forskningsstrategin med fördel kan användas då man vill fokusera

på hur  individer  uppfattar  och  tolkar  sin  sociala  verklighet.  Skärvad och Lundahl  (2016)

beskriver att ambitionen med kvalitativa forskningsstrategier är att nå en djupare förståelse för

det  sociala  fenomen  som  man  ämnar  att  studera  genom  studiesubjektens  perspektiv.  Då

avsikten  med  denna  uppsats  var  att  nå  en  djupare  förståelse  för  hur  det  ter  sig  att  vara

kriminell  och  ex-kriminell  som  kvinna  och  mamma  så  ansåg  vi  att  den  kvalitativa

forskningsstrategin var att föredra, då vi på så sätt genom att få del av kvinnornas subjektiva

upplevelser och erfarenheter har fått en djupare förståelse av det sociala fenomenet.  
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4.3 Semistrukturerade intervjuer 

För  att  kunna  erhålla  kvinnornas  subjektiva  beskrivningar  av  deras  upplevelser  och

erfarenheter  av att  vara kriminell,  kvinna och mamma så valde vi att  använda kvalitativa

intervjuer vid insamlingen av empirin. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa

intervjun  som  en  metod  för  att  ”förstå  ämnet  från  den  levda  vardagsvärlden  ur  den

intervjuades eget perspektiv” (ibid:41) därmed ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den mest

lämpliga metoden för att kunna tillgodose uppsatsens syfte. Den intervjuform som vi valde att

använda  oss  av  var  den  semistrukturerade  vilken  enligt  Bryman  (2008)  lämpar  sig  för

undersökningar  som  redan  inledningsvis  har  ett  tydligt  fokus.  Vid  semistrukturerade

intervjuer utgår intervjuaren utifrån en intervjuguide, vilket ger en viss struktur genom att det

i förväg klarläggs vilka områden som ska beröras under intervjun. Samtidigt ges med denna

intervjuform en viss flexibilitet genom att intervjupersonen får utrymme att tala relativt fritt

inom ramen av det berörda området.  Denna flexibilitet  möjliggör även för intervjuaren att

följa upp vissa svar som kan vara otydliga eller som kan behöva utvecklas samtidigt som det

ger möjligheten att kunna ställa eventuella följdfrågor för att kunna fånga upp sådant som är

av intresse för en djupare och mer utvecklad empiri.

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) som vi organiserade efter fem

teman:  bakgrund,  kriminell  livshistoria,  kvinnor i  den kriminella  världen,  moderskap och

familj samt lag och ordning. Varje tema inleddes med frågor som var öppna till sin karaktär så

att intervjupersonerna själva skulle kunna berätta och lyfta aspekter som dem ansåg vara av

betydelse för respektive tema. Frågorna utformades med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska

referensram, syfte och frågeställningar. Intervjuguiden utformades med ambitionen att kunna

fånga intervjupersonernas subjektiva berättelser om deras upplevelser och erfarenheter av att

vara kriminell, kvinna och mamma för att kunna erhålla empiri som kunde användas till att

besvara frågeställningarna.

4.4 Urval och tillvägagångssätt

För att kunna besvara det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen så

bestod undersökningens population av kvinnor som tidigare levt en kriminell livsstil samt är

mammor.  Motiveringen till  att  vi valde mammor som har lämnat den kriminella  livsstilen

grundar sig i att vi utgick ifrån att de enklare skulle kunna reflektera över den livsstilen och

dess konsekvenser då dem idag har en distans till den. Aspekter som inte har varit av relevans
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för vår urvalsgrupp är sådant som ålder, etnicitet,  geografisk placering i Sverige samt om

kvinnorna har  vårdnaden eller  inte  om sina barn.  Undersökningspersonerna  valdes  genom

bekvämlighetsurval samt  snöbollsurval.  Ett  bekvämlighetsurval  innebär  att  forskaren

använder sig av personer som är tillgängliga för denne (Bryman 2008), vilket vi gjorde genom

att  använda  oss  av  våra  egna  och  bekantas  kontaktnät.  Vidare  använde  vi  oss  av  ett

snöbollsurval  då  vi  på  förfrågan  till  våra  intervjupersoner  fick  kontakt  med ytterligare

personer som ville medverka i vår studie. Aspers (2011) beskriver snöbollsurvalet som ett

lämpligt tillvägagångssätt när den grupp man avser att studera är av sådan karaktär som kan

vara svår att identifiera och få kontakt med. Vi valde att använda oss av bekvämlighets- och

snöbollsurval då det sociala fenomen som vi har studerat är av känslig karaktär och då vi

redan  från  studiens  början  hade  vetskapen  om  att  det  kunde  bli  svårt  att  få  tag  på

intervjupersoner just av denna anledning. Totalt medverkade sju kvinnor i olika åldrar och

bosatta i olika delar av  Sverige, samtliga var mammor och hade tidigare levt en kriminell

livsstil. Fyra av intervjupersonerna fick vi genom ett bekvämlighetsurval och resterande tre

intervjupersoner fick vi kontakt med genom ett snöbollsurval. Ambitionen var till en början

att få intervjua minst åtta mammor som tidigare levt en kriminell livsstil men detta kunde vi

dessvärre inte uppnå. Utöver de sju intervjupersoner som medverkade tillfrågades ytterligare

tio kvinnor som tackade nej till att medverka. Utifrån den empiri som vi erhållit genom de sju

intervjuerna så bedömde vi att vi hade ett tillräckligt fylligt material för att kunna uppnå syftet

och  besvara  frågeställningarna  i  uppsatsen.  Utifrån  denna  bedömning  och  uppsatsens

begränsade tidsram så ansåg vi att sju intervjupersoner var tillräckligt. 

Vi kontaktade intervjupersonerna via telefon där vi berättade kort om uppsatsens syfte och

upplägg och informerade dem om deras roll i vår studie. Vi informerade dem även om de

etiska  aspekterna  som  vi  förhållit  oss  till  och  bestämde  sedan  tid  för  intervjuerna.

Intervjupersonerna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum eftersom det var av

största  vikt  att  de skulle  känna sig trygga  och avslappnade under  intervjuerna.  Varvid  vi

underströk  vikten  av  en  lugn  miljö  för  att  reducera  eventuella  störmoment.  Sex  av

intervjuerna hölls hemma hos respektive intervjuperson och en intervju genomfördes hemma

hos en av de andra intervjupersonerna på önskan av intervjupersonen själv. För att inte riskera

att  intervjupersonerna  påverkade  varandra  så  intervjuades  dem  var  och  en  direkt  efter

varandra  och i  separata  rum. Med samtycke  från  intervjupersonerna  så spelades  samtliga

intervjuer in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Vi valde att fördela

intervjuerna mellan oss uppsatsskrivare då vi ansåg det som mest lämpligt för att minimera
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risken  att  intervjupersonerna  skulle  känna  sig  obekväma  på  grund  av  ämnets  känsliga

karaktär.

4.5 Analysmetod 

Med avstamp i den hermeneutiska ansatsen har vi vid bearbetningen av vår insamlade empiri

använt oss av en hermeneutisk meningstolkning för att skapa en djupare förståelse för det

sociala  fenomenet  genom  intervjupersonernas  upplevelser  och  erfarenheter.  Efter  att  vi

transkriberat intervjuerna bearbetades materialet på ett välgrundat sätt, till en början genom

sortering och reducering utifrån dess relevans i  förhållande till  uppsatsens frågeställningar

(Rennstam & Wästerfors 2015). Detta gjorde vi genom att använda oss av marginalmetoden

vilket  innebär att  vi  sorterade materialet  genom att  koda utskrifterna av de transkriberade

intervjuerna med hjälp av färgpennor (Aspers 2011). Innan vi påbörjade kodningen valde vi

att skapa oss en helhetsbild och känsla för vårt material genom att läsa samtliga utskrifter

enskilt för att därefter återigen läsa utskrifterna noggrant, del för del, innan vi gemensamt

diskuterade de mönster som vi funnit i materialet. Vid kodningen av intervjumaterialet var

uppsatsens  teoretiska  referensram och  frågeställningar  styrande  vilket  utmynnade  i  att  vi

delade in empirin i tre teman;  Den kriminella livsstilen, Att vara kvinna och kriminell samt

Moderskapet.  Resultatet  sammanställde  vi  sedan utifrån olika  mönster  i  relation  till  varje

tema.  Respektive  tema  analyserades  utifrån  teorierna  stigma,  genus  och

hänsynsemotionssystemet  och  intersektionalitetsteorin  användes  för  att  analysera  samtliga

dimensioner och teman i sin helhet och i relation till varandra.

4.6 Etiska aspekter 

I rollen som forskare är det viktigt att ta hänsyn till de olika forskningsetiska aspekter som

gäller när man genomför en undersökning eller forskningsstudie. I vårt uppsatsarbete har vi

hela  tiden  tagit  hänsyn  till  och  arbetat  utifrån  dessa.  De forskningsetiska  aspekter  vi  har

arbetat  efter  är  de  som  finns  publicerade  på  Vetenskapsrådets  hemsida  (2018).

Forskningskravet (Ibid) innebär att den forskning som bedrivs ska inrikta sig på relevanta

frågor samtidigt som den ska hålla hög kvalitet. Den ska bidra till att befintliga kunskaper

utvecklas och fördjupas samt till att förbättra befintliga metoder. Utifrån tidigare forskning

inom vårt  valda uppsatsområde har vi  funnit  att  mycket  av den forskning som finns i  en

svensk kontext är något föråldrad och att den aktuella forskning som finns att tillgå oftast är

baserad på en amerikansk eller  engelsk kontext. Därför avser vi att  med vår studie kunna
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bidra  till  att  fylla  en  kunskapslucka  inom  området.  Dels  genom  att  bidra  med  ny  och

utvecklad kunskap för ämnet, dels genom att bidra till kunskap om hur det studerade området

ter sig i en svensk kontext. 

Vidare så har vi tagit hänsyn till de individskyddskrav (Ibid) som finns och som handlar om

att  forskningen  inte  får  utsätta  människor  för  psykiskt  eller  fysiskt  obehag  eller  skada.

Skyddskravet  med stöd i  Sveriges  grundlag inbegriper  de allmänna kraven på respekt för

enskilda personers integritet och skydd mot insyn i sina privatliv och kan konkretiseras i fyra

olika  huvudkrav  som  är  gällande  för  forskningen.  De  fyra  huvudkraven  består  av

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och nyttjandekravet.  I  enlighet

med  informationskravet så informerade vi våra informanter om studiens syfte och upplägg

samt  deras  roll  i  studien  i  samband  med  att  vi  tillfrågade  dem  om  de  ville  delta.  Vi

informerade dem om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin medverkan

när  helst  de  önskade  utan  några  negativa  konsekvenser  som följd.  Eftersom  vi  använde

intervjuer för att samla in vår empiri så fick informanterna själva besluta om sin medverkan

när  de  blev  tillfrågade  om  att  delta  i  vår  studie,  de  lämnade  alltså  sitt  samtycke  enligt

samtyckeskravet (Ibid). När informanterna fick frågan om att delta i vår studie så informerade

vi dem om att vi följer  konfidentialitetskravet  (Ibid) och ingick en muntlig förbindelse om

tystnadsplikt och sekretess av deras medverkan och de uppgifter som de delgav oss. Då vårt

uppsatsämne är av känslig karaktär har vi noga övervägt de uppgifter som redovisas i denna

uppsats  för  att  säkerställa  att  informanternas  anonymitet  bevaras  och  att  vårt  avtal  om

tystnadsplikt och sekretess efterföljs. Många av de uppgifter som våra informanter har lämnat

är  etiskt  känsliga  och har därför  lagrats  och publicerats  på ett  sådant  sätt  att  de inte  kan

identifieras  av  utomstående.  Avslutningsvis  har  vi  tagit  hänsyn  till  och  informerat  våra

informanter  om  nyttjandekravet  (Ibid) som innebär att  den empiri  vi  har samlat in genom

intervjuerna  endast  kommer  att  användas  i  forskningssyfte  till  denna  uppsats.  Då

uppsatsarbetet  är färdigställt  kommer vi att  kassera de uppgifter vi har om informanterna,

både  i  form  av  ljudupptagning  från  intervjuerna  och  i  form  av  anteckningar  och

transkriberingsmaterial.

4.7 Metoddiskussion 

Något som ofta diskuteras är relevansen av kvalitativ forskning då en del menar att denna inte

kan anses producera giltig kunskap på grund av svårigheterna med att göra den testbar. Trots
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detta så valde vi att använda oss av en kvalitativ metod eftersom att vi ville närma oss det

sociala fenomenet genom intervjupersonernas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Vilket

vi anser att vi inte hade kunnat erhålla genom en kvantitativ metod då det ter sig väldigt svårt

att  skapa  en  djupare  förståelse  utifrån  människors  upplevelser  och  erfarenheter  med

exempelvis  enkäter.  Undersökningar  brukar  ofta  diskuteras  och  bedömas  i  relation  till

begreppen  reliabilitet  och  validitet,  detta  framförallt  i  relation  till  kvantitativ  forskning.

Uppfattningen om begreppens relevans för kvalitativ forskning skiljer sig åt mellan forskare.

Trots att begreppen går att anpassa för kvalitativ forskning så har vi istället valt att bedöma

uppsatsen  utifrån  begreppet  tillförlitlighet.  Bryman  (2008)  beskriver  att  tillförlitlighet

värderas genom fyra delkriterier;  trovärdighet,  överförbarhet,  pålitlighet samt  konfirmering.

Trovärdigheten handlar om huruvida resultatet kan betraktas som sanningsenligt och återgivet

på ett riktigt och legitimt sätt. Som forskare måste man under hela forskningsprocessen ha ett

professionellt  förhållningssätt  och  följa  de  regelverk  som  gäller.  Vid  bearbetningen  av

empirin  så  har  vi  gemensamt  gjort  en  noggrann  genomgång  samt  diskuterat  de  möjliga

tolkningar som vi har gjort utifrån materialet. På detta sätt har vi i samförstånd kommit fram

till de tolkningar som presenteras. Då vi valde att spela in intervjuerna möjliggjorde det att vi

kunde vara lyhörda och följa upp sådana svar som för oss uppfattats som tvetydiga, samtidigt

som vi kunde bekräfta att vi förstått deras uttalanden rätt och på så vis kunde vi minska risken

för eventuella missförstånd. I resultatkapitlet  presenteras det som vi ansåg var av relevans

utifrån uppsatsens syfte och för att förtydliga och stödja det som presenteras så valde vi att ha

med utdrag från intervjuerna genom citat i texten. Genom citaten så har vi möjliggjort för

läsaren att förstå de tolkningar som vi har gjort. 

Vad  gäller  överförbarheten så  handlar  det  om  i  vilken  mån  det  erhållna  resultatet  kan

tillämpas  på  andra  kontexter.  Till  skillnad  från  kvantitativ  forskning  är  frågan  om

överförbarhet en fråga om djup istället för bredd genom fylliga beskrivningar av det studerade

fenomenet.  Då  denna  uppsats  fokus  inbegriper  en  tydligt  avgränsad  grupp;  före  detta

kriminella mammor, så anser vi att uppsatsens resultat uppnår en viss överförbarhet i och med

att det är en tydligt avgränsad grupp som resultatet  uttalar sig om, men även då vi genom

intervjuerna  med  de  sju  kvinnorna  fick  fylliga  beskrivningar  av  deras  upplevelser  och

erfarenheter utifrån att vara kriminell, kvinna och mamma. Pålitlighet diskuteras i relation till

om det skulle gå att erhålla ett liknande resultat vid ett annat tillfälle, vilket förutsätter att man

redogör för de olika val som gjorts under forskningsprocessen. På så sätt möjliggörs för andra

att granska studien. Vi har haft ambitionen att på ett så tydligt vis som möjligt redogöra för

och diskutera de olika steg och val som vi har gjort under uppsatsarbetets gång, från det att vi
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formulerade uppsatsens problemformulering fram till dess slutsats. Detta upplägg har vi valt

för att leda läsaren genom hela uppsatsen utan några oklarheter – vilket vi förhoppningsvis

även har lyckats med. Konfirmering handlar om att forskaren måste hålla sig objektiv under

uppsatsprocessen och inte låta sina egna värderingar styra eller påverka studien på något vis.

Därför var det viktigt för oss att tydliggöra vår förförståelse för vårt uppsatsämne, särskilt

eftersom  vi  har  utgått  från  hermeneutiken  som  innebär  att  vi  har  använt  oss  av

meningstolkning. På ett systematiskt sätt har vi bearbetat materialet inför sammanställningen

av  resultatet  och  frågeställningar  och  teorier  är  det  som  har  varit  styrande  under  denna

process. Men det går inte att bortse från det faktum att även bearbetningen har skett genom en

tolkning av materialet eftersom man med en kvalitativ metod använder sig av tolkning för att

få en djupare förståelse av det man studerar. Detta innebär att andra forskare nödvändigtvis

inte hade tolkat vårt material på samma sätt som vi har gjort. Det går inte att komma ifrån att

varje individ tolkar sin omvärld utifrån sin egen livsvärld som präglas av hur man uppfattar

och tolkar verkligheten.

5. Resultat

I detta kapitel presenteras resultatet från de sju genomförda intervjuerna. Kapitlet inleds med

en  kort  bakgrund  till  varje  intervjuperson  och  därefter  följer  en  presentation  och

sammanställning av den insamlade empirin utifrån våra tre dimensioner: kriminalitet, kvinna

och moderskap. Varje dimension är uppdelad i olika teman som skapats utifrån de mönster vi

har funnit i materialet. Anledningen till att vi har valt att strukturera upp vårt material utifrån

de tre dimensionerna med efterföljande mönster är just för att fånga upp den flerdimensionella

avvikelsen som vi har kunnat urskilja. I presentationen av våra informanter har vi använt oss

av  fiktiva  namn  och  valt  att  inte  skriva  ut  exakt  ålder  eller  bostadsort  med  hänsyn  till

konfidentialitetskravet.  Av  samma  anledning  har  vi  även  valt  att  vara  sparsamma  med

bakgrundsinformation om informanterna då vi inte vill riskera att de går att identifiera.

5.1 Intervjupersonerna

Nicole är i 40-årsåldern och mamma till två barn. Hon bor tillsammans med ett av barnen och

sin sambo. Nicole har en högskoleutbildning och lämnade den kriminella livsstilen för drygt

fyra år sedan.
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Stina är i 30-årsåldern och ensamstående med ett barn. Stina har avslutad gymnasieutbildning

och lämnade den kriminella livsstilen för några år sedan. 

Linda är i 20-årsåldern och har ett barn. Linda bor i dagsläget ensam och hennes barn bor hos

en släkting till henne sedan några år tillbaka. Linda har inte gått ut grundskolan och hon har

flera gånger lämnat den kriminella livsstilen men återfallit i missbruk, nu har hon varit drogfri

i några månader.

Louise är i 30-årsåldern och har tre biologiska barn samt två bonusbarn. Hon bor tillsammans

med sina barn och sin partner. Louise har gymnasieutbildning och det är ungefär två år sedan

Louise lämnade missbruket och den kriminella livsstilen.

Elma är i 20-årsåldern och har fött tre barn, varav två är i livet och är familjehemsplacerade.

Elma har nyligen avslutat sin grundskoleutbildning och hon lämnade den kriminella livsstilen

och missbruket för lite mer än ett år sedan.

Diana är i 50-årsåldern, bor tillsammans med sin sambo och har ett barn i vuxen ålder. Diana

har gymnasieutbildning och har levt ett långt liv med missbruk och valde därför att lämna bort

sitt barn till släktingar när hen var liten. Det är över 20 år sedan Diana lämnade missbruket

och den kriminella livsstilen. 

Victoria är i 50-årsåldern, bor ensam och har ett barn som är i vuxen ålder. Victoria har inte

fullgjort grundskolan och har inga slutbetyg men utbildar sig i dagsläget. Hon valde att lämna

bort sitt barn när hen var liten. Victoria lämnade missbruket och den kriminella livsstilen för

10 år sedan. 

5.2 Den kriminella livsstilen 

5.2.1 Kriminaliteten 

Gemensamt för alla kvinnorna som vi har intervjuat är att de under tiden med den kriminella

livsstilen haft  missbruksproblematik i form av narkotika,  narkotikaklassade läkemedel  och

substitutionsläkemedel, för några av dem har det handlat om ett blandmissbruk med alkohol

och narkotika. Samtliga av informanterna började missbruka i ung ålder och det började med

alkohol, hasch och olika tabletter och övergick sedan till alltmer tyngre droger. Med de tyngre

drogerna följde även för många av dem en ökad kriminalitet med grövre brottsliga gärningar,
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antingen för att finansiera missbruket eller som en direkt följd av drogpåverkan. För Nicole

började den kriminella banan ta fart redan när hon var sex år; ”Det första kriminella jag gjorde

var att snatta när jag var sex, sen har det väl bara rullat på. [...]Sen har det mesta kriminella

jag gjort präglats av att jag har använt droger, så det har varit drogrelaterat och har varit allt

från  snatteri,  stölder  och  villainbrott  till  häleri” (Nicole).  Även  Elma  och  Linda  började

missbruka i ung ålder, när Linda var åtta år placerades hon i familjehem hos en kvinna med

alkoholmissbruk som fick  henne att  börja  dricka  alkohol.  När  hon var  13 år  testade  hon

amfetamin för första gången och var sedan fast i drogmissbruket vilket sedan eskalerade till

ett missbruk av tyngre droger. Elma var 11 år när hon började boffa1 bensin och hårspray och

rökte  då  även  hasch  för  första  gången.  Hon  berättar  att  hon  vid  tolvårsåldern  tappade

förtroendet för alla myndigheter och vuxna, hon kände sig sviken av alla men främst av sin

mamma vilket resulterade i att hon även började missbruka alkohol och benzodiazepiner. 

Kvinnornas kriminella livsstil och missbruk inleddes på olika sätt, några av dem menar att de

”föddes in i livsstilen” med missbrukande och kriminella föräldrar och syskon, varav detta

blev  en  del  av  deras  socialisationsprocess.  För  några  av  dem bestod  introduktionen  dels

genom deras dåvarande umgänge eller pojkvänner och dels i att de sökte efter spänning. Elma

och Victoria berättar hur dem föddes in i kriminaliteten och missbruket, Elma beskriver det

som att  hon ”föddes rakt in i  socialens  armar” med pappan som var narkoman,  mamman

alkoholist och storebror som även han var narkoman. Victorias mamma var alkoholist och för

att få pengar till alkohol sålde hon Victoria till sina manliga missbrukarvänner när hon var

barn i utbyte mot alkohol. Hon blev även fysiskt och psykiskt misshandlad av sin mamma och

placerades på olika institutioner under sin barndom; 

När jag var 11 hamnade jag på ungdomskliniken och där fick man inte lov att sitta

förrän man är äldre men eftersom jag hade utåtagerande och våldsamma och hade

blivit dömd innan så fick jag sitta med ungdomar som var mycket äldre. Så det var

väl där, när jag var 11 år visste jag allt som vilka verktyg jag skulle använda till vad

på bästa sättet. [...] Jag stal min första bil när jag var 11 år. (Victoria)

Vidare  beskriver  Victoria  att  hon  i  kriminaliteten  fick  en  identitet;  ”Alltså  jag  fick  en

tillhörighet, alltså jag blev någon. Det var någon som såg mig…”. 

För att finansiera missbruket gick kvinnorna till väga på olika sätt, genom snatteri, stölder,

häleri, inbrott i stugor och villor, drogförsäljning, prostitution och genom att ha förhållanden

1
 Se bilaga 2 för beskrivning 
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med langare så fick dem det att gå runt. Exempelvis berättar Linda att hon förutom att sälja

droger även sålde sig själv för att kunna finansiera sitt missbruk.

Asså jag har ju sålt droger har jag gjort, ehh och… även sålt mig själv, när jag inte

haft pengar för och få droger… det har jag gjort. Man får göra vad man kan liksom,

för och få sina grejor och för och slippa bli sjuk, speciellt på subutexen och såna

grejer för där blir du jättesjuk. (Linda)

5.2.2 Vändpunkten och vägen från den kriminella livsstilen

Vändpunkten som har legat till  grund för kvinnornas beslut att lämna missbruket och den

kriminella  livsstilen har kommit  i  samband med för dem olika livsomvälvande händelser.

Stina berättar att hon bestämde sig när pappan till hennes barn fick ett fängelsestraff; 

När mitt barn var litet och hans pappa åkte i fängelse så insåg jag liksom herregud

han har bara mig. Och jag kände bara nej, jag vill inte, jag gör inte detta mer, jag

mår inte bra av det. Jag vill inte fokusera på det här, jag vill inte. Jag vill må bra med

mitt barn och jag mår inte bra av att åka till fängelse. (Stina)

För Diana blev vändpunkten när hon först höll på att brinna inne i en lägenhet med andra

narkomaner och sedan blev utsatt för ett våldtäktsförsök, hon gick själv till socialtjänsten och

sa  att  hon  ville  ha  hjälp.  Hon  beskriver  den  hjälp  hon  fick  som  väldigt  lyckad  då

socialassistenten  hjälpte  Diana med  behandling  utifrån  hennes  egna behov och önskemål.

Diana anser att behandling och hjälp måste utformas efter varje individs behov eftersom alla

är olika. För Elma och Nicole blev beslutet att lämna den destruktiva livsstilen oundvikligt.

Båda två beskriver att det till slut handlade om att välja mellan att leva eller dö. För Linda och

Louise har processen att lämna den livsstilen varit väldigt lång och krävande, Linda bestämde

sig när hennes pojkvän dog av en överdos och har varit på behandling i flera omgångar sen

dess men ingen av dem har fungerat för henne, hon uttrycker även att både hennes egna och

omgivningens höga krav på henne till slut har blivit för mycket för henne och hon har då valt

att  ta  återfall.  För  Louise  tog  det  lång  tid  att  sluta  missbruka  då  hon  blev  beroende  av

morfinpreparat i samband med en skada som orsakade outhärdlig smärta under en lång period.

Detta resulterade även i att hon började missbruka amfetamin igen som hon även gjort under

en period i ungdomen. Av rädslan att förlora sina barn så vågade hon inte söka hjälp, pappan

avtjänade ett fängelsestraff så barnen hade bara henne. Hjälpen kom först några år senare då

orosanmälningar från anhöriga, förskola och sjukvård gjordes om att barnen inte mådde bra,

då främst på grund av en destruktiv hemsituation där de bevittnade hur pappan såväl fysiskt
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som psykiskt våldförde sig på deras mamma. Flera utav kvinnorna berättar om hur de har

blivit utsatta för såväl fysisk som psykisk misshandel av män som de haft relationer med. 

Diana,  Nicole och Stina beskriver  missbruket  som en väldigt  tidskrävande och förödande

process, all tid och energi gick åt till att få tag på droger, det var en ständig jakt. Stina ser det

som en befrielse att vara drogfri och slippa känna den makten som drogerna hade över henne

men understryker att det inte har varit en lätt process att bygga upp sitt liv igen, utan det har

varit en lång och svår resa att skapa sig en stabilitet. Något som även Nicole lyfter då hon

beskriver att hon under processen mötte mycket motgångar från sig själv på grund av rädslan

för förändring och att bryta med sin dåvarande man och vänner. Diana lyfter även fram vikten

av att ha någon vid sin sida under hela processen; 

... det är det som jag alltid har sagt och det håller jag fortfarande fast vid, det spelar

ingen roll hur mycket narkoman du är, det spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv,

för att man kan alltid bli bättre, asså vi människor är inte dumma i huvudet, vi är inte

det. Det enda vi behöver är nån som tror på en och nån som liksom kan stå på ens

sida när det är svårt, och aldrig ge upp alltså. (Diana)

5.2.3 Den tidigare livsstilens påverkan idag

När man tidigare har levt med missbruk och kriminalitet så menar intervjupersonerna att det

kan påverka en länge. Fördomar från andra människor kan hänga kvar, det kan vara svårt att

få jobb, psykisk ohälsa och känslor av skam och skuld är inte ovanligt. För Elma och Linda är

den psykiska ohälsan och skam- och skuldkänslorna påtagliga. Linda kämpar inte bara med

omgivningens krav på henne utan hon ställer även väldigt höga krav på sig själv. Skam- och

skuldkänslorna gentemot hennes barn håller henne vaken om nätterna. Elma lider av social

fobi och undviker folk i allmänhet, hon går i terapi och lämnar än idag urinprov för sin egen

skull, hon upplever att hon fått bemöta mycket motstånd från myndigheter och omgivning,

inte minst av sig själv och beskriver det som en daglig kamp; ”Det påverkar mig hela tiden i

min vardag, till skillnad från innan så måste jag nu helt plötsligt ta ansvar och känna och det

är en daglig kamp, bara att  kliva upp ur sängen utan nåt hjälpmedel är fruktansvärt vissa

dagar” (Elma). Flera av kvinnorna beskriver i likhet med citatet ovan hur stor kontrasten blir

när  man väl  är  nykter  och följer  lagen,  att  behöva ta  ansvar  och inte  kunna bedöva sina

känslor upplevs många gånger som väldigt påfrestande och detta menar dem kan vara det

största problemet för om man lyckas hålla sig drogfri eller om man faller tillbaka igen. 
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Till skillnad från de andra kvinnorna så anser Nicole inte att hon påverkas av den tidigare

livsstilen, idag kan hon gå på stan och polisen kan köra förbi utan att dem stannar henne och

tar med henne till polisstationen, det kunde hon inte förr. Diana, Elma, Linda, Louise och

Victoria ser den tidigare livsstilen som en stor erfarenhet som de har stor användning för idag.

Några av dem menar på att de lättare kan se tidiga varningstecken för sina egna och andras

barn och ungdomar om de skulle vara på väg att gå i samma fotspår som dem och då ha

möjligheten att hjälpa dem innan det har gått för långt. Det framgår att samtliga idag har en

positiv inställning till lag och ordning men riktar stark kritik mot dagens straffpåföljder som

de anser vara väldigt orättvisa och oproportionerliga i förhållande till det brott som har begåtts

och  den  skada  som  har  orsakats.  Vidare  är  flera  av  kvinnorna  skeptiska  när  det  gäller

straffpåföljder  för  bruk  av  narkotika  och  menar  att  erbjuda  behandling  vore  ett  bättre

alternativ för någon som har en beroendesjukdom och som behöver hjälp än att döma till

fängelsestraff.  Exempelvis  beskriver  Nicole  att  det  är  för  mycket  fokus  på  gatufolket

”småanvändarna” som hon benämner dem. Istället anser hon att man borde förebygga och

erbjuda mer behandling, särskilt när brukaren själv kommer och ber om hjälp. 

Narkomaner kommer vi alltid ha så vi kan inte ha nolltolerans. Det har aldrig funkat

och kommer aldrig göra det. För någonstans är det någons barn, någons mamma,

någons syster alltså det är en människa som lider och slå på dem straff och behandla

dem som djur funkar inte. (Nicole)

5.3 Att vara kvinna och kriminell 

5.3.1 En utsatt och beroende position 

Samtliga kvinnor beskriver kvinnans position i den kriminella världen som svår och fördömd.

Flera av kvinnorna uttrycker att kvinnor i den världen ofta står i en beroenderelation till män

och de beskriver kvinnorna i den kriminella världen som extremt utsatta, en utsatthet som

framförallt står i relation till missbruket; 

Alltså som kvinna i missbrukarvärlden hamnar du längst ner i stegen, än en man i

missbrukarvärlden.  De  sitter  ju  längst  ner.  Sen  är  det  tufft  att  vara  kvinna  i

missbrukarvärlden, ofta så får du ju stryk och blir behandlad mindre väl. Har du otur

får du ju gå ut och sälja dig också, jag har haft en förmån där jag inte fått stryk och

där jag inte behövt gå den vägen. (Nicole)

Kvinnornas utsatthet och beroende innebär för många att de på grund av sitt missbruk ofta

utnyttjas  och tvingas till  att  utföra sexuella  handlingar,  just  för att  kunna tillgodose deras
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behov och begär efter droger. Stina, Victoria och Nicole är tacksamma över att de själva inte

behövt erfara denna utsatta situation som kvinnor i den världen. Stina och Nicole upplevde ett

skydd från den utsattheten tack vare sina dåvarande partners. Victoria beskriver att hon själv

var mer som en man i den världen och såg till att aldrig vara beroende av någon.

Jag har varit mer man än kvinna, alltså i den kriminella världen i och med att jag har

varit den här eeeh… som aldrig har varit rädd, jag har aldrig bangat för någonting..

min kriminalitet har varit mer manlig än kvinnlig. […] Snälla jag har aldrig snattat i

en affär, jag har aldrig prostituerat mig, alltså jag har aldrig gjort dem bitarna som

många kvinnor gör. Aldrig varit beroende av en man för att få droger, det har jag

alltid tillhandahållit och sålt väldigt mycket droger också (Victoria). 

Däremot så har Diana, Elma, Linda och Louise fått erfara den utsatta situationen med fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld som kvinnorna beskriver ovan. 

5.3.2 Omgivningens syn

Intervjupersonerna upplevde samhällets och omgivningens uppfattning och syn på kvinnors

involvering  i  kriminalitet  som  väldigt  dömande.  Kriminaliteten  är  en  värld  som

sammankopplas till män, en värld där kvinnor inte hör hemma. Exempelvis beskriver Linda

hur hon ofta har blivit  tillsagd att  kvinnor inte ska ägna sig åt  sådant utan dem ska vara

hemma och städa och sköta hemmet istället. Nicole uttrycker att det är tuffare för kvinnor som

lever med kriminalitet och missbruk, kvinnor blir hårdare dömda för någonstans så passar det

inte  sig  för  en  kvinna  att  sitta  påverkad  på  en  parkbänk.  Vidare  berättade  flera  av

informanterna att kvinnor som var kriminella och missbrukare beskrivs som smutsiga, horor

och tjackluder. Exempelvis beskrev Elma det på följande sätt; 

Asså är du kvinna och missbrukar, speciellt amfetamin och sånt så är du smutsig

liksom, tjackluder asså, så att man, folk ser ner på en liksom, kommer det en kille

som är liksom narkoman så, så är det klart man ser att det här är en narkoman men

man drar inte ner dem i grad liksom mer än att han har ett missbruk, låt han va, men

om det kommer en tjej så bara ’men titta den där, gud va äcklig hon är’. (Elma)

Att  män  kan  vara  kriminella  och  missbrukare  upplevdes  bland  kvinnorna  som  mer

normaliserat i samhället. Flera av kvinnorna betonade att kvinnor med barn är de kvinnor som

döms hårdast av samhället och av människor i omgivningen. Det finns ett krav för kvinnor om

att de ska sköta om sina barn, ett krav som inte är uttalat på samma sätt för män. Victoria

uttrycker det enligt följande; ” ’Aah hur kunde hon göra så, hon har ju barn!’ Ja men hennes
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man sitter för samma brott, han då har inte han barn. Så ja, det är lite, det är lite annat tänk

mellan kvinnor och män ute i samhället”.

Sammantaget upplevde samtliga att  kvinnor döms hårdare av civilsamhället  i och med att

deras involvering i den världen inte upplevs som lika normaliserad som männens, därmed fick

kvinnorna  erfara  starkare  reaktioner  från  omgivningen.  För  en  del  av  kvinnorna  innebar

samhällets dömande reaktioner att de valde att dölja sin livsstil just då. Elma beskrev den

skam och  skuld  som kvinnor  ofta  kunde  uppleva  som följd  av  detta  och  att  den  kunde

resultera i att kvinnor lättare föll tillbaka i gamla mönster, hon ansåg även att män har det

lättare för att börja om på nytt; 

Vi har liksom lättare och falla tillbaka i gamla mönster, på nåt sätt.  Oavsett om vi

har tagit oss ur så har vi lättare, för det är lättare och, eller jag vet inte om det har

med från person till person och göra men jag tror att det har med just kvinnor och

göra, skammen och skulden liksom. (Elma)

5.4 Moderskapet 

5.4.1 Ett oåtkomligt moderskapsideal 

Samtliga kvinnor upplevde att det fanns höga förväntningar på moderskapsrollen i samhället

och  därmed  upplevdes  samhällets  normer  och  ideal  vad  gäller  moderskap  som  väldigt

svåråtkomligt. Moderskapsrollen innefattar inte enbart omvårdnad om barnen utan inbegriper

så mycket mer vilket gör det nästintill omöjligt att uppnå. Nicole beskriver exempelvis att

som mamma förväntas det att; ”Du ska arbeta, du ska ge ditt barn det mesta, du ska finnas där

i tid, ork, både fysiskt och mentalt trots att du kanske arbetar heltid och har ett hem att ta hand

om.  Det  är  ganska  höga  krav  på  föräldraskapet  idag”.  Förutom kärlek  och  tid  fanns  en

uppfattning bland kvinnorna om att det utåt även skulle se väldigt bra ut, de skulle se till att

barnen hade rena och fina kläder, att de fick nya leksaker, att barnen fick göra aktiviteter både

tillsammans med sin mamma och med andra barn.

Moderskapsidealet  påverkade  kvinnorna  på  olika  sätt  och  i  olika  stor  omfattning.  Stina

upplevde en stark påverkan då hon kunde stanna upp och tänka: ”Herregud, jag är så långt

ifrån den här perfekta mamman” särskilt med inflytande från sociala medier som Facebook,

Instagram och Snapchat. Hon beskriver hur de sociala medierna skapar en press genom de

bilder och inlägg som användarna delar med sig av, detta skapar en press på henne själv att

göra en massa aktiviteter med sitt barn bara för att dela med sig av och visa att hon också är
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en perfekt mamma. Nicole understryker att idealet inte påverkar henne idag men att det gjorde

det tidigare när hon befann sig i den kriminella livsstilen, och då handlade det främst om att

hon under den tiden inte kunde ge sina barn någonting varken ekonomiskt,  känslomässigt

eller tidsmässigt, hon var där fast ändå inte. Även Linda har påverkats i väldigt hög grad av

idealet, hennes egna krav på sig själv att vara en bra mamma i kombination med de krav som

är förenade med idealet resulterade för henne till slut i ett totalt misslyckande;

… till slut så orkade jag inte mer och då, oftast var hen ju väldigt sjuk på nätterna

och då skulle man orka och vara vaken och då blev de såna här grejer, att jag fick

börja med amfetamin och sitta uppe på nätterna när hen sov och sen så lämnade jag

hen på skolan, eller på, på förskolan då, och då sov jag under tiden hen va borta, och

ofta stoppade jag i mig piller då för att kunna somna[…] Just för att jag vet hur jag

hade det när jag var liten och hur dåligt jag mådde, och nu gör jag likadant mot hen,

som jag har sagt att jag aldrig skulle göra mot mina egna barn. (Linda)

Diana, Victoria och Louise menar på att de inte har påverkats av moderskapsidealet,  dem

gjorde det som var bäst för deras barn där och då och gjorde allt dem kunde för att vara en bra

mamma. Idag kan de alla tre tycka att dem borde ha gjort på ett annorlunda sätt men att dem

ändå gjorde vad som var bäst just då. 

5.4.2 Kärlek och förlust 

Samtliga kvinnor beskrev en stark kärlek till sina barn och att missbruket och kriminaliteten

mer eller mindre orsakade problem för dem att kunna fungera som föräldrar och mammor.

Trots att de kämpade och försökte leva upp till sin roll som mamma så lyckades de inte alltid,

exempelvis har de saknat ork, resurser och har inte kunnat vara närvarande på det sätt som de

hade önskat. För majoriteten av kvinnorna har deras barn vid ett eller flera tillfällen blivit

omhändertagna eller så har dem själva valt att lämna ifrån sig barnen. De kvinnor som själva

valt att lämna ifrån sig sina barn beskriver det som en kärlekshandling i och med att dem

själva inte har varit kapabla att ta hand om sina barn på det sätt som dem behöver på grund av

sin dåvarande livsstil. Exempelvis beskriver Victoria det på följande sätt;

… När jag lämnade bort hen så sköt jag det ifrån mig för det gjorde ont, det gjorde

ju jätteont. Det var det svåraste jag gjort i mitt liv det var när jag lämnade mitt barn

ifrån mig. [---] Det var den mest kärleksfulla handlingen jag kunde ge hen. Så är det

ju och det visste jag ju.

32



I likhet med Victoria så beskriver Diana att hon lämnade sitt barn för att hen skulle få ett

bättre liv men även på grund av sin kärlek till barnet då hon ansåg att det inte var rätt för hen

att växa upp i det livet som hon hade. Många av kvinnorna lämnade sina barn hos anhöriga

och detta valde dem att göra för att barnen inte skulle hamna i socialtjänstens register och bli

placerade  hos  främmande  familjer  långt  borta.  Hos anhöriga  skulle  kvinnorna fortfarande

kunna träffa sina barn och där visste dem vart de var någonstans samt att de fick allt dem

behövde.

Jag visste att dem hade det bra hos min mamma, jag visste att dem fick kärlek, dem

fick trygghet, dem hade rutiner, dem fick kramar, dem fick pussar, jag kunde bara

släppa så. Annars tror jag det är förödande att hela tiden undra om barnet har det bra,

när du pratar med dem så bara gråter dem och är ledsna och vill hem, oavsett hur

destruktivt man lever så vill dem hem för dem inte vet bättre.  (Nicole)

Vidare framkom det hur kvinnorna med hjälp av droger har försökt dämpa den sorg som

saknaden efter deras barn har inneburit för dem, oavsett om de självmant valde att lämna sina

barn eller inte.

5.4.3 Upplevelsen av moderskapet – nu och då 

Jag upplevde att det var ett jävla jagande. Ah, ett jävla jagande. Det var en jävla

häxjakt på hur mina barn såg ut, vad mina barn hade för kläder och hur jag var. Och

det gällde överallt när jag hämtade på skola eller dagis. [...] Men jag upplevde det

som en jävla häxjakt, absolut. Får de nys på att du är missbrukare och har barn så

går de efter dig hundraprocentigt, ah det är ett helvete (Nicole).

Citatet av Nicole är väldigt talande när det gäller hur omgivningen ser på en kvinna som har

barn och lever en kriminell livsstil, flera av kvinnorna menade att en man som har barn inte

döms lika hårt och inte får samma bemötande från omgivningen. Victoria uppger att det ses

väldigt negativt om du har barn och är missbrukare och kriminell, men det var inget som hon

reflekterade över när hon var aktiv i sin kriminella livsstil eftersom att hon inte hade sitt barn

hemma. De andra kvinnorna upplevde en rädsla över att deras barn skulle omhändertas på

grund av deras kriminalitet och missbruk och de av kvinnorna som inte hade lämnat bort sina

barn kämpade med att dölja kriminaliteten och missbruket för att upprätthålla bilden utåt av

ett bra och fungerande moderskap och familjeliv. I Lindas fall handlade det inte enbart om

negativa reaktioner och dömande från omgivningen på grund av hennes moderskap i relation
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till hennes livsstil, utan även i relation till att hon var en ung mamma och många tyckte att

hon borde ha ordnat upp sitt eget liv först, innan hon skaffade barn.

Idag uppfattar  de flesta  av kvinnorna sig själva  som bra mammor  trots  deras  destruktiva

förflutna. De är självkritiska vad gäller deras föräldraskap under den tidigare livsstilen och ser

hur fel det var för deras barn att växa upp i deras missbruk och kriminalitet. För Elma och

Linda är det för tidigt att se och känna någon märkbar skillnad i deras upplevda moderskap då

båda två idag arbetar med sin livsomställning för att så småningom kunna få hem sina barn

igen.

5.5 Resultatsammanfattning

Med hjälp av de genomförda intervjuerna och den empiri som dessa har genererat så har vi

fått ett rikt och värdefullt material att arbeta med. Det resultat som vi har fått fram stärker vår

”arbetshypotes” då kvinnornas utsagor vittnar om en könsdifferentiering även i den kriminella

världen där man som kvinna och mamma egentligen inte hör hemma. Deras upplevelser och

erfarenheter  utifrån  de  olika  identiteterna  som  kvinna,  mamma  och  kriminell  ser

förhållandevis likartade ut och pekar på en mer utsatt position som kvinna i den kriminella

världen. Vi kan alltså anse att vi har fått den empiri som krävs för att vi på ett fullgott sätt ska

kunna  besvara  och  uppfylla  det  syfte  och  de  frågeställningar  som  ligger  till  grund  för

uppsatsen.  I  resultatet  framgår  tydligt  både  likheter  och  skillnader  mellan  kvinnornas

erfarenheter  och upplevelser  utifrån de olika rollerna som kriminell,  kvinna och mamma.

Samtliga  av  kvinnorna  beskriver  hur  de  påverkas  av  de  olika  rollerna,  var  för  sig  och i

kombination med varandra i och med de normer och förväntningar som är förenade med varje

roll. Även om kvinnornas upplevelser av denna påverkan skiljer sig från varandra så har de i

någon grad, antingen nu i efterhand eller under den tid som de hade en kriminell livsstil, fått

erfara omgivningens syn och bemötande efter att de brutit mot eller avvikit från någon norm.

Kvinnorna är eniga i sina uttalanden om att kvinnor i den kriminella världen är mer utsatta än

män och hamnar i  en slags beroendeställning till männen. Likväl är de eniga om att som

kvinna  och  mamma  döms  man  hårdare  av  samhället  och  människor  i  omgivningen,  till

skillnad  från  vad  män  och  pappor  med  en  kriminell  livsstil  gör.  Samtliga  av  kvinnorna

beskriver även de normer och ideal som är förenade med att vara kvinna och mamma som

svåra att  uppnå och några av kvinnorna anser att  detta skapar en stor press på dem i sin

vardag. Några av kvinnorna upplevde inte någon påverkan idag av deras tidigare kriminella

livsstil  medan  några  upplevde  att  dem fortfarande  påverkas  av  sitt  förflutna  i  hög  grad.
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Moderskapet var dessutom för några av kvinnorna en stor drivkraft och motivation till att

bryta med den tidigare livsstilen, men inte för alla.

6. Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys av den insamlade empirin. Analysen sker med hjälp av

de  teorier  och  begrepp  som  lyfts  fram  under  teorikapitlet;  Stigma,  Genus,

Hänsynsemotionssystemet och Intersektionalitet samt med hjälp av den tidigare forskning som

vi  har  presenterat  i  tidigare  kapitel.  Analysen  har  sin  utgångspunkt  i  det  syfte  och  de

frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 

6.1 Den kriminella livsstilen 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att den kriminella livsstilen påverkade dem en längre tid

då människors fördomar i omgivningen hängde kvar och då det kunde vara svårt att få jobb.

Den tidigare livsstilen gjorde sig även påmind genom psykisk ohälsa och känslor av skam och

skuld över saker som de hade gjort och sagt och över val som de hade gjort. I likhet med

kvinnornas upplevelser så lyfter även Estrada & Nilsson (2012) i sin studie att de negativa

konsekvenserna av en kriminell livsstil är fler för kvinnor än vad dem är för män. Utifrån den

empiri som vi fick genom våra intervjuer så kunde vi utläsa att det för kvinnorna uppstod en

diskrepans mellan deras virtuella  sociala identitet  och deras faktiska sociala  identitet. Den

virtuella  sociala  identiteten  inbegriper  deras  identiteter  som kvinna  och  som mamma,  en

diskrepans uppstod genom deras involvering i kriminaliteten. Utifrån tillskrevs kvinnorna i

samband med kriminaliteten och drogmissbruket ett misskrediterat stigma som grundar sig i

fläckar på den personliga karaktären som Goffman (2014) benämner det. I och med att deras

stigma var så uttalat  och synligt  för omgivningen så påverkade det deras sociala  identitet

eftersom det uppstod en diskrepans mellan deras virtuella sociala identitet som kvinna och

mamma och deras faktiska sociala identitet som kvinna och mamma. Flera av kvinnorna hade

i omgivningens ögon misslyckats både som kvinna och mamma, därför blev kriminaliteten

och missbruket det som var mest utmärkande för deras identitet. Man kan säga att det uppstod

en diskrepans i dubbel bemärkelse här då kvinnorna själva fortfarande identifierade sig som

kvinna och mamma framför kriminell och missbrukare, och på så vis fick detta konsekvenser

även  för  deras  faktiska  sociala  identitet  och  självidentifiering. Detta  styrks  även  genom

Baldwins (2018) studie som visade på att  kvinnor identifierar sig själva och andra utifrån
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deras roll i familjen, det vill säga mammarollen. Upplevelser av att ha misslyckats som kvinna

och mamma hade en stor påverkan på kvinnornas självkänsla och självidentifiering.  

Flera av kvinnorna använde sig av olika strategier när deras livsstil inte var allmänt känd eller

syntes utåt, det vill säga när de hade ett misskreditabelt stigma.  Detta innebär att dem med

hjälp  av  dessa  strategier  försökte  styra  sina  stigman  genom  att  dölja  sin  livsstil  för

omgivningen genom att dölja de tecken, stigmasymboler, som var utmärkande och avslöjande

för deras stigma. Genom att se till att ha rent och fint hemma, att ta hand om sina barn och att

alltid se till att barnen hade rena och fina kläder på sig så såg dem till att dölja sina stigman

för  omgivningen.  Den främsta  anledningen  till  att  de  försökte  dölja  sina  stigman  var  för

kvinnorna rädslan att förlora sina barn om deras livsstil blev allmänt känd för omgivningen

och om någon då skulle göra en anmälan till polis eller socialtjänst. Enligt Goffman (2014) så

är det vanligt förekommande att den stigmatiserade använder sig av olika strategier för att

dölja sitt stigma i sammanhang där det förekommer identitetsnormer, detta på grund av att

inte  uppfylla  kriterierna  för  dessa  normer  anses  påverka  människans  psykiska  integritet.

Kvinnorna i vår studie har behövt förhålla sig till de identitetsnormer som råder i samhället

utifrån föreställningarna om hur en bra kvinna och hur en bra mamma ska vara. Detta stärks

av Estrada & Nilssons (2012) forskningsstudie där de poängterar att kvinnor får uppleva fler

negativa konsekvenser på grund av sin involvering i kriminalitet då dem inte enbart avviker

från normen om att vara laglydig, de avviker även från de normer och föreställningar som

associeras till deras kvinnlighet. Vi fick även upplevelsen av att kvinnorna ansåg det vara mer

stigmatiserat  med  en  missbruksrelaterad  kriminalitet  då  det  ansågs  vara  smutsigt  med

missbruk  och  då  missbrukare  befann  sig  längst  ner  i  den  kriminella  hierarkin.  Samtliga

upplevde  även  rättsväsendet  och  dess  straffpåföljder  som  stigmatiserande  exempelvis  på

grund av att för stort fokus ansågs ligga på småanvändarna och ”gatufolket” med orimligt

höga straff som påföljd för narkotikabruk. Istället ansåg några av kvinnorna att rättsväsendet

borde arbeta mer förebyggande genom möjlighet  till  behandling istället  för fängelsestraff.

Således kan vi se hur rättsväsendet och dess straffskalor på ett sätt bidrar till stigmatiseringen

av  missbrukare.  De  enligt  kvinnorna  höga  straffen  för  narkotikarelaterad  brottslighet  i

jämförelse med annan brottslighet kan därför tänkas bidra till människors fördömande syn

gentemot missbrukare och till viss del bidra till stigmatiseringen av denna grupp.   

Idag kan kvinnornas stigma bäst beskrivas som misskreditabelt då de är förhållandevis öppna

med sin tidigare livsstil, kommer det på tal så berättar dem och försöker inte längre att hålla

upp någon fasad eller dölja sin tidigare livsstil. Kvinnorna följer dessutom idag de normer
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som råder i samhället och försöker leva upp till dem så gott de kan, vilket tydligt framgår som

en  stor  lättnad  för  dem.  Detta  bekräftar  indirekt  Goffmans  (2014)  resonemang  om  en

påverkan på människans psykiska integritet om hen inte uppfyller de kriterier som finns för de

rådande normerna i ett samhälle.  

6.2 Att vara kvinna och kriminell 

Yvonne Hirdman (1988, 2001) menar att mannen är det normbärande könet i samhället och

att det finns en social och kulturell  konstruktion som utgör skillnaden mellan kvinnor och

män. De kvinnor vi har intervjuat visar genom sina livsberättelser en tydlig bild av denna

genuskonstruktion, även inom den kriminella världen, vilket stärker Hirdmans teori om att det

finns ett genuskontrakt överallt, i alla tid och rum. Hirdman (2001) menar att genussystemet

genomsyrar  olika  nivåer  och  strukturer  i  samhället.  En  av  kvinnorna  beskrev  skillnaden

mellan män och kvinnor som att det är värre om en kvinna begår brott än en man, även om

mannen avtjänar ett fängelsestraff för samma typ av brott. Kvinnan anses vara den som ska ta

hand om barnen och det blir därför oförenligt med hennes roll att begå brott, hon anses ha

huvudansvaret för barnen till skillnad mot pappan som begått samma sorts brott. Detta ger en

tydlig  illustration  av  de  skilda  villkor  som är  förenade  med  kvinnan  respektive  mannen.

Hirdman (Ibid) förklarar hur mannens rättigheter förutsätter kvinnans skyldigheter och hur

mannens skyldigheter förutsätter kvinnans rättigheter, med detta exempel får vi en tydlig bild

av hur mannens rättigheter, i detta fall att begå brott, sätter måttet för kvinnans skyldigheter

som innebär att ta hand om barnen. På så sätt går det även att konstatera att de skilda villkoren

som enligt Hirdman formas genom genuskontraktet även präglar föräldraskapet genom olika

normer och förväntningar om vad som förväntas av en mamma respektive av en pappa.

Den  kriminella  världen  är  mansdominerad  och  anses  därför  vara  manlig,  således  sätter

genuskontraktet även sin prägel här då kvinnan har en underordnad position. En av kvinnorna

berättade att hon var mer som en man och ägnade sig åt manlig kriminalitet som exempelvis

våldsbrott och drogförsäljning, detta tyder på en isärhållning av manligt och kvinnligt även i

den kriminella världen där till  exempel prostitution ansågs vara kvinnlig kriminalitet.  Hon

anpassade sig då till den manliga normen för att vara oberoende och för att inte hamna längst

ner i hierarkin. Detta är ett tydligt exempel på hur Hirdman (Ibid) beskriver att kvinnor som

rör sig på mansdominerad mark måste förändras och anpassa sig till de manliga normer som

råder  där.  Kvinnornas  beskrivning  av  samhällets  fördömande  syn  på  deras  involvering  i

kriminalitet, just på grund av att de var kvinnor, tyder på att kriminalitet står i stark kontrast

till  samhällets  föreställningar  kring  kvinnor  och  kvinnlighet.  Detta  blir  ännu  tydligare  i
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relation till hur kvinnorna menar att männen inte döms lika hårt av omgivningen, utan deras

kriminella  aktivitet  verkade  vara  mer  normaliserad  och  mindre  avvikande.  Några  av

kvinnorna  beskrev  även  hur  kvinnor  inte  hör  hemma  i  den  mansdominerade  kriminella

världen utan som kvinna ska man hålla sig hemma, städa, laga mat, sköta hemmet och ta hand

om barnen. Som kvinna och kriminell så befinner du dig längst ner i den hierarki som råder i

den kriminella världen, men inte bara där utan även i samhället och i omgivningens ögon. 

6.3 Moderskapet

Thomas J Scheff (1994) menar att ett samhälles normer styr sina medlemmar med hjälp av

hänsynsemotionssystemet, detta sker genom olika sanktioner för social kontroll. Kvinnorna i

vår studie avvek från de normer i samhället som är förenade med att vara mamma när de

valde  en  livsstil  med  kriminalitet  och  missbruk.  De  blev  då  föremål  för  de  informella

sanktionerna med bestraffning av social karaktär med omgivningens fördömande syn och där

varje möte innebar en risk för att bli avvisad, förnedrad och känna skam. Det är detta som

Scheff (Ibid) menar  utgör hänsynsemotionssystemet,  kvinnorna valde att  försöka dölja sin

livsstil  för att  utåt  sett  leva  upp till  de rådande normerna för  att  inte  behöva utsättas  för

sanktioner och uppleva skamkänslor. Detta sker även i det tysta då hänsynsemotionssystemet

inte är synligt, genom att arbeta, sköta hushållet och samtidigt finnas där för sina barn genom

att  göra  aktiviteter  och  se  till  att  barnen  hade  rena  och  fina  kläder  så  försökte  de  möta

omgivningens krav och förväntningar på dem utifrån normen som mamma. Exempelvis så

upplevde Stina en väldigt stark social kontroll utifrån sociala mediers inflytande, hon förklarar

hur dessa skapade en oerhörd press på henne att själv ta foton och dela med sig av på de

sociala  medierna  där  hon  hittade  på  aktiviteter  med  sina  barn  och  var  den  ”perfekta

mamman”. För Linda har det varit jättesvårt med de förväntningar och krav som ställts på

henne i hennes mammaroll då det medfört att hon ställer väldigt höga krav på sig själv. De

känslor av skam och skuld som är förenat med att inte leva upp till dessa kriterier har gång på

gång fått henne på fall och lett till ännu fler och starkare känslor av misslyckande. 

Som kvinna och mamma finns också upplevelsen av att du döms hårdare av samhället, de

informella sanktionerna blir hårdare för kvinnor än för män. En av intervjupersonerna beskrev

den skam och skuld som kvinnor ofta kunde uppleva i relation till den kriminella livsstilen

som i vissa fall kunde resultera i att de lättare föll tillbaka i gamla kriminella mönster. Här kan

vi urskilja att de sociala informella sanktionerna kan upplevas som hårdare gentemot kvinnor

och till viss del ha en starkare påverkan för dem. I och med att de flesta av kvinnorna valde att
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lämna ifrån sig sina barn för att de skulle få det bättre och för att dem ansåg att deras barn

hade rätt till en bra uppväxt, så kan man säga att de valde att anpassa sig till gruppen i och

med de normer och förväntningar som finns på föräldraskapet. Samtliga upplevde en rädsla

över att deras barn skulle omhändertas och att de självmant valde att lämna ifrån sig barnen

kan ses som en typ av konformitet (Ibid), även om det gick emot deras värderingar att lämna

ifrån  sig  sina  barn  så  valde  dem  att  göra  det  ändå  för  att  tillmötesgå  de  normer  och

förväntningar som finns i samhället om att vara en bra mamma genom att se till sina barns

bästa. Vi kan även se detta som ett sorts bevarande av de sociala banden mellan kvinnorna

och  deras  barn,  genom att  lämna  barnen  till  familjemedlemmar  och  släktingar  kunde  de

fortfarande vara en del av deras liv och bevara de sociala banden, det hade dem inte kunnat

göra på samma sätt om barnen blivit omhändertagna utav Socialtjänsten. Den sorg och saknad

som kvinnorna kände efter att ha lämnat ifrån sig sina barn försökte de dämpa med droger,

känslorna av skam och skuld för att ha svikit sina barn blev allt för påtagliga. 

Bachmann m.fl. (2016) hävdar i sin forskningsstudie att moderskapet inte fungerar som en

drivkraft för kvinnor till att avstå från kriminalitet och missbruk, till skillnad från Baldwin

(2018) och Sharpe (2015) som i sina forskningsstudier menar att barnen och moderskapet var

den motivationskraft som fick kvinnorna att avhålla sig från kriminalitet och missbruk. Det

råder även delade meningar kring detta bland kvinnorna i vår studie då några av kvinnorna

fann motivationen till att lämna den kriminella livsstilen genom sina barn medan det för några

av kvinnorna inte fungerade som en drivkraft på samma sätt. Baldwin (2018) stärker med sin

forskningsstudie  hur  skam-  och  skuldkänslor  var  en  betydande  faktor  för  de  studerade

kvinnornas upplevelser av att ha misslyckats totalt både som kvinnor och mammor. Baldwin

beskriver även hur många kvinnor i studien definierar sig själva och andra utifrån deras roll i

familjen, det vill säga som mamma. Mammarollen visar sig således utgöra en betydande del

för kvinnors självidentitet  och självkänsla. Detta styrker på så vis Elmas uttalande om att

mammor har en tendens att enklare falla tillbaka i gamla kriminella mönster, just på grund av

de skam- och skuldkänslor de upplever i relation till sina barn. Vi kan även utifrån detta förstå

den press Linda känner både från sig själv och omgivningen utifrån de normer och ideal som

är bärande för moderskapet.

6.4 Trippelavvikare

Genomgående går det att utläsa att intervjupersonerna har upplevt stigmatisering på grund av

deras involvering i kriminalitet samt utifrån kategorierna kvinna och mamma. Med hjälp av

39



intersektionalitetsperspektivet kan analysen utvidgas till att innefatta följande tre kategorier;

kriminell,  kvinna  och  mamma,  samt  dess  samspel  och  påverkan  på  varandra.  Detta

analysverktyg ger oss möjligheten att kunna studera ojämlikheter genom att ta hänsyn till de

olika aspekter som vi har funnit i vårt material som skapar ojämlikhet. Eriksson- Zetterquist &

Styhre  (2007)  betonar  hur  olika  maktordningars  samspel  kan  försvaga  eller  förstärka

individers  ställning,  utifrån  kvinnornas  berättelser  kan  vi  påstå  att  på  grund  av  den

maktordning och struktur som finns i samhället har kvinnorna upplevt en försvagning av deras

ställning  på  grund  av  att  de  faller  utanför  normalitetsramen  i  flera  aspekter.  Detta  har

inneburit en kumulativ effekt för kvinnorna, dels från dem själva i form av känslor som skam,

skuld  och  ovärdighet  och  dels  från  de  maktstrukturer  som  finns  i  det  omgivande

civilsamhället.

Vi har genom våra informanter fått en tydlig bild av hur starkt kvinnor präglas av samhällets

normer och föreställningar  som är kopplade till  deras kön. Samma bild har vi fått  utifrån

moderskapet och de normativa förväntningar som är förenat med detta.  Dessa normer och

förväntningar har för kvinnorna upplevts som en typ av förtryck och i allra högsta grad som

en typ av maktutövning. En av kvinnorna beskriver det som en ”häxjakt” då en kvinna är

mamma och kriminell, då blir hon ständigt bevakad. Att bryta mot lagen är i sig normbrytande

mot samhällets ideal, men vi har även kunnat se hur de tre olika kategorierna kvinna, mamma

och  kriminell  påverkar  och  samspelar  med  varandra.  Kvinnorna  har  upplevt  ett  större

motstånd  när  de  har  frångått  alla  normmönster  för  dessa  tre  kategorier  från  olika

maktstrukturer  som  myndigheter  och  människor  i  omgivningen.  De  beskriver  även  den

inverkan som de normativa förväntningarna tidigare haft men även i dagsläget har på dem och

deras liv.  Här kan vi utifrån intersektionalitetsbegreppet  se en tydlig maktstruktur  som de

nämnda  normerna  och  förväntningarna  utgör  utifrån  varje  kategori,  men  även  hur  de  i

samverkan med varandra bildar en ännu tydligare och starkare maktstruktur, i likhet med hur

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) förklarar att olika kategorier påverkar och

påverkas av varandra i och med den skärningspunkt som uppstår mellan dem. Konsekvensen

av detta kan tänkas vara att dessa kvinnor blir stigmatiserade i trippel bemärkelse och därmed

blir trippelavvikande. Denna trippelavvikelse som vi benämner det kan innebära en avsevärd

påverkan på kvinnornas livsvillkor i form av stigmatisering samt skam- och skuldkänslor som

en direkt följd av att inte kunna leva upp till de krav och förväntningar som finns. Samtidigt

kan  detta  påverka  deras  identiteter  och  självidentifiering  utifrån  rollerna  som kvinna  och

mamma. Garcia (2016) lyfter  i  sin forskningsstudie fram hur kvinnor efter att  ha avtjänat
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fängelsestraff under en lång tid får möta de konsekvenser som stigmatiseringen innebär från

flera olika håll då de avvikit från normerna gällande moderskapet. Kvinnorna stigmatiseras

genom en social stämpling att vara dåliga mammor. Garcia (2016) menar även att kvinnorna

blir stigmatiserade och utsätts för ytterligare sociala och strukturella hinder av samhället  i

deras återintegrering.  Då även kvinnorna i vår studie berättar  om långvariga konsekvenser

som effekt av den kriminella  livsstilen i form av stigmatisering och fördömande så stärks

deras upplevelser av Garcias (2016) studie. Även Bachman m.fl. (2016) styrker kvinnornas

uttalanden då även deras studie visat på att effekterna och konsekvenserna av stigmatiseringen

utifrån den kriminella  livsstilen i  förhållande till  kvinnornas roll  som kvinna och mamma

följde dem långt efter att de hade lämnat den destruktiva livsstilen.

7. Avslutning 

Ambitionen med denna uppsats var att undersöka före detta kriminella kvinnors upplevelser

och erfarenheter samt dess relation till deras moderskap. Detta för att skapa en förståelse för

hur samhällets attityder och normativa ideal kan tänkas påverka deras självidentifiering som

dels kvinnor och dels mödrar men även deras livsvillkor. Nedan kommer vi att besvara de

frågeställningar som vi har formulerat och de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån

dem.

 Hur upplever kvinnorna sin involvering i kriminalitet i relation till de normativa 

förväntningar som kopplas till att vara kvinna samt mamma? 

Det framgick genom intervjuerna att samtliga kvinnor upplevde att det var mer normbrytande

för en kvinna att vara kriminell än vad det var för en man. Det framkom även att det fanns en

viss  acceptans  i  civilsamhället  gällande  mäns  brottslighet  medan  kvinnors  involvering  i

kriminalitet uppfattades som betydligt mer avvikande. Den kriminella livsstilen beskrevs som

en värld där kvinnor inte hörde hemma – en värld som var betydligt svårare att befinna sig i

som kvinna då de ofta befann sig i en utsatt och beroende position i relation till män. Förutom

att de avvek från de normativa förväntningar som finns gällande kvinnlighet framgick det att

som kriminell och mamma blev man ännu hårdare dömd då föräldraskapet beskrevs ha en

stark anknytning till kvinnans identitet, dessa roller står som synonymt till varandra. Det fanns

en underförstådd uppfattning om att mammor hade det yttersta ansvaret för barnen och att

deras kriminella gärningar dömdes betydligt hårdare av omgivningen än om en pappa begick

precis samma brott. Detta visar på hur kvinnor som befinner sig i den världen som dessutom
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är mammor får uppleva starkare och fler negativa reaktioner och attityder från omgivningen

på grund av deras avvikelser från de normer som finns rörande deras roller som kvinnor samt

mammor. På så sätt upplevdes mäns brottslighet mer normaliserat av samhället.

 Hur upplevde kvinnorna omgivningens attityder gentemot dem i deras roll som 

kriminell, kvinna samt mamma?

Det fanns en enighet bland intervjupersonerna att de fördömdes väldigt hårt när de befann sig

i den kriminella livsstilen. Utifrån rollerna som kvinna och mamma ansågs de ha misslyckats

och identifierades i princip enbart utifrån deras kriminella involvering. På grund av de normer

och förväntningar som finns i samhället innebar det för många av kvinnorna att de försökte

upprätthålla en fasad för att dölja den kriminella livsstilen, men det innebar även en rädsla

som sammankopplas  till  deras  behov av att  få  utöva sitt  moderskap.  På så sätt  upplevde

kvinnorna att de inte enbart dömdes hårdare av civilsamhället för att de avvek från normen

som kopplas till  kvinnligheten utan även utifrån normen som finns gällande moderskapet.

Detta illustrerar att kvinnorna får uppleva en stigmatisering på grund av deras avvikelse som

kvinnliga kriminella men även i  relation till  deras  roller  som mammor.  Detta påvisar hur

kriminaliteten står i stark kontrast till de rådande föreställningarna som finns angående hur en

kvinna bör vara samt vad som förväntas av henne utifrån moderskapet. Något som även kan

kopplas till det Garcia (2016) redogör för, hur kriminalitet inte går ihop med kvinnlighet och

än  mindre  med  moderskapet,  när  man  avviker  från  de  föreställningar  som  finns  om

moderskapet får man uppleva en social stämpling av att vara en dålig mamma.

● Hur uppfattade våra informanter sig själva utifrån rollerna som kvinna, mamma och 

ex-kriminell?

Sammantaget förklarade samtliga kvinnor att de älskar sina barn och att moderskapet har varit

viktigt för dem oavsett hur djupt rotade de varit i den kriminella livsstilen. Det går att utläsa

att barnen funnits i åtanke även när dem självmant valt att lämna ifrån sig barnen, något de

beskrev som en kärlekshandling. Moderskapet har på så vis för samtliga utgjort en motivation

i någon grad även om det inte alltid har räckt hela vägen för att kunna lämna den destruktiva

livsstilen. De flesta av kvinnorna beskriver att de är nöjda med sitt moderskap idag samtidigt

som dem tydligt visar på emotioner av skam och skuld i förhållande till deras tidigare livsstil i

relation till deras moderskap. Samtidigt uppvisar kvinnorna en tydlig distans till det liv som

de tidigare har levt genom att förmedla ett inre lugn av att ha lämnat den kriminella livsstilen.
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En livsstil som låg till grund för deras normöverträdelse gällande deras roller som kvinnor

samt mammor.

Utifrån kvinnornas beskrivningar av att vara kriminell, kvinna samt mamma drar vi slutsatsen

att de får erfara stigmatisering i trippel bemärkelse och detta kan på så sätt benämnas som

trippelavvikande. Denna trippelavvikelse kan tänkas ha en avsevärd påverkan på kvinnornas

livsvillkor i form av stigmatisering och skam- och skuldkänslor som en direkt konsekvens av

att inte kunna leva upp till de krav och förväntningar som finns. Samtidigt kan detta påverka

deras självidentifiering utifrån rollerna som kvinna och mamma då de av omgivningen oftast

enbart identifierades utifrån sin involvering i kriminalitet vilket i många fall resulterade i att

kvinnorna försökte upprätthålla en fasad för att undvika samhällets  negativa och dömande

attityder kring deras livsstil. Men även då resultatet av deras tidigare livsstil hängde kvar lång

tid efter på olika nivåer.

Då vi i denna uppsats enbart har utgått från kvinnors perspektiv och erfarenheter av att vara

kriminell och mamma så anser vi att det skulle vara intressant att utveckla studien genom att

jämföra föräldraskapet mellan kvinnor och män som tidigare har levt en kriminell  livsstil.

Detta  hade  varit  intressant  för  att  undersöka  om  män  upplever  samhällets  normer  och

förväntningar på dem utifrån de olika rollerna på ett liknande sätt som kvinnorna gör eller om

det skiljer sig mellan könen. Vidare hade det även varit intressant att jämföra upplevelserna

och erfarenheterna utifrån de båda könen utifrån de tre olika dimensionerna kriminalitet, kön

och föräldraskap i relation till och om varandra. 

Vi  anser  att  vår  studie  har  bidragit  till  att  fylla  en  kunskapslucka gällande det  studerade

fenomenet i en svensk kontext då den forskning inom ämnet som finns att tillgå i den svenska

kontexten är något föråldrad. Vi tänker även att vi genom Goffmans teori om stigma visar på

en  utvecklad  tillämpning  av  denna  genom  den  trippelavvikelse  som  vi  belyser.  Utifrån

intersektionalitetsbegreppet så har vi utifrån de tre kategorierna med kriminalitet, kvinna och

moderskap belyst  en maktstruktur  som kanske inte är så vanligt förekommande i  svenska

studier.  Med  uppsatsarbetets  gång  så  har  våra  förförståelser  utvecklats  då  vi  har  fått  en

djupare förståelse för hur det ter sig att vara kriminell som kvinna och mamma i Sverige idag

och vi har under uppsatsprocessens gång erhållit en utvecklad och ovärderlig kunskap inom

det sociologiska forskningsfältet och för det sociala fenomen som vi har studerat. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide

Bakgrund

Nuvarande situation

 Kan du berätta lite om dig själv? Ex. Ålder, hur många barn har du, vad har du för

       sysselsättning, civilstånd, boende m.m.

Familjeerfarenhet och uppväxt:

 Hur ser du idag på din uppväxt i din familj?

Ev. följdfråga  : Kan du beskriva/berätta om din uppväxt och barndom?

Hur var ditt familjeförhållande under din uppväxt?

3. Hur var din skolgång och hur var dina relationer till klasskompisar, lärare, vänner osv?

Ev. Följdfråga vilken är din högsta utbildningsnivå?

Kriminell livshistoria – kriminella handlingar som innebär att man handlar utanför 

lagen:

4. Hur ser du idag på hur du blev kriminell? (”valde” kriminell livsstil)

Ev. följdfrågor: Kan du berätta när och hur du hamnade i den kriminella livsstilen? 

Vad för typ av kriminalitet präglades din livsstil av? 

5. Vad fick dig att lämna den kriminella livsstilen och när valde du att göra detta?  

Ev. följdfrågor: Kan du berätta om processen? Möttes du av motgångar under denna 

process och hade du något stöd från familj eller vänner?

Kvinnor i den kriminella världen:

6. Hur ser du på att vara kvinna i den kriminella världen? (Genusfråga) 

Ev. följdfrågor: Vad är din erfarenhet och upplevelse av den kriminella världen som 

kvinna? Upplever du att det görs skillnad mellan män och kvinnor i den kriminella 

världen? Om   Ja   - På vilket sätt? 

7. Hur uppfattar du omgivningens reaktioner och attityder om kvinnors involvering i 

kriminalitet?

8. Tror du att män och kvinnors påverkas i samma utsträckning av att leva eller ha levt 

en kriminell livsstil? t.ex. Vad gäller konsekvenser.
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9. Upplever du att kvinnor och män döms olika utav rättsväsendet respektive utav 

omgivningen/civilsamhället? Om   Ja  , på vilket sätt?

10. Hur ser du på hur du blir bemött av andra i samhället idag?

Moderskap och familj

11. Hur ser du på vad som förväntas i samhället på att ”vara en moder”/moderskap?

Ev. följdfrågor: Vad är din uppfattning om samhällets/omgivningens ideal/norm om 

föräldraskap respektive moderskap i dagens samhälle? Hur står du i relation till denna 

norm/ideal? Har denna uppfattning om vad som är en ”god förälder/mamma” påverkat

dig i din mammaroll?

12. Hur upplevde du ditt moderskap när du befann dig i den kriminella livsstilen? 

Ev. följdfråga: Såg relationen till dina barn annorlunda ut då jämfört med vad den gör 

idag, dvs har den påverkats av din kriminella livsstil? 

13. Hur upplevde du att samhället/omgivningen reagerade på att du var kriminell och 

mamma? 

Ev. följdfråga: Upplevde du att deras syn på sig utifrån din mammaroll förändrades 

när det framkom att du var kriminell? Om   Ja  , hur upplevde du den förändrade 

reaktionen, känslomässigt? 

14. Upplever du att din egen och/eller omgivningens syn på dig utifrån din mammaroll har

förändrats sedan du lämnade den kriminella livsstilen? Om   Ja  , på vilket sätt? 

15. Tror du att det påverkar män och kvinnor i lika stor uträckning när det kommer till 

föräldraskapet och om man lever eller har levt med en kriminell livsstil?

Lag och ordning

16. Hur ser du idag på lag och ordning?

17. Hur ser du idag på brott och straff?

18. Hur förhåller du dig idag till din tidigare livsstil som kriminell? 

Ev. följdfråga: Är du öppen med din tidigare livsstil eller försöker du dölja den? Om 

ja,   i vilket sammanhang och av vilken anledning?
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19. Upplever du att den tidigare kriminella livsstilen påverkar dig idag? Om   Ja  , på vilket 

sätt?

Vi tackar så mycket för din tid och medverkan i vårt uppsatsarbete, är det något du har att 

tillägga som du inte tycker vi har frågat om men som kan vara bra eller intressant för oss att 

veta?
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Bilaga 2 - Begreppsdefinitioner

Nedan  redogör  vi  för  hur  vi  definierar  bland  annat  kriminalitet  och  moderskap  i  denna

uppsats. Som Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) understryker är förståelse tids- och

kulturbundet,  det vill säga vad vi definierar i denna uppsats som kriminalitet behöver inte

nödvändigtvis betraktas som det i annan tid och plats.

Kriminalitet i denna uppsats definierar vi som handlingar och/eller aktiviteter som bryter mot

Sveriges Rikes lag. Utifrån denna definition kategoriseras exempelvis narkotikamissbruk som 

en kriminell handling i och med att det är en lagöverträdelse. Kriminalitet innefattar såväl 

synlig som dold kriminalitet, det vill säga både kriminella gärningar som har upptäckts och 

lagförts men även sådana kriminella gärningar som inte har blivit upptäckta eller ställts till 

svars för. 

Kriminell livsstil var den term som vi ansåg vara mest lämplig för att beskriva det levnadssätt

som vi har undersökt. Med detta menas ett levnadssätt som informanterna haft under en eller

flera perioder  av sina liv,  som har  präglats  av kriminalitet  i  någon form som exempelvis

missbruk.

Moderskap i denna uppsats avser det biologiska moderskapet det vill säga, det biologiska 

släktskapet mellan mor och barn, men även det upplevda moderskapet i relation till att 

mammorna själva upplever sig vara mammor och deras upplevelser av vad moderskapet 

innebär.

Substutitionsbehandling  innebär att individer med ett drogmissbruk får ett läkemedel med

liknande egenskaper som drogen dem missbrukar.  Denna behandling syftar till  att  minska

individens sug efter droger samt risken för att återfalla i missbruk (http://beroendecentrum.se).

Boffa brukar även kallas sniffa, det innebär att missbrukaren andas in ångor från olika typer 

av kemikalier som ger ett rus, oftast på mellan 10-15 minuter. De kemikalier som andas in är 

ofta gaser i form av till exempel aceton eller butan och är lättillgängliga i livsmedelsbutiker, 

på bensinstationer eller hos färghandlare. (För en mer utförlig förklaring se 

http://www.drogportalen.se/sniffa/)
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