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Sammanfattning 

Syftet med den här kvalitativa studien är att undersöka hur kvinnor berättar om 

kriminalitet och vägen ut ur kriminaliteten. Genom att synliggöra den mening och 

betydelse kvinnor lägger i kriminalitet och hur den betydelsen formas i interaktion 

med såväl umgänge i kriminella kretsar som möte med professionella kan studien 

bidra med ökad kunskap om kvinnors kriminalitet. Studien är baserad på intervjuer 

med fyra kvinnor som har lämnat en kriminell livsstil bakom sig. Studien är 

genomförd med den induktiva metoden grundad teori och har sin teoretiska hemvist 

i symbolisk interaktionism.  

 

De tre övergripande kategorierna som under analysen visade sig i kvinnornas 

berättelser: motiv, relationer och samhälle, blev huvudbyggstenarna i den teoriskiss 

som resultatet och analysen slutligen landade i. Den teori som bygger på studiens 

resultat visar att kvinnorna kunde lämna kriminaliteten bakom sig efter att en 

omtolkningsprocess startats samtidigt som det i de tre områdena motiv, relationer 

och samhälle fanns icke-kriminella alternativ, förutsättningar och behandlingar. 

Omtolkningsprocessen kunde starta hos kvinnorna själva eller initieras av 

professionella. Det visade sig i studien att kvinnors kriminalitet både underskattas 

och underbehandlas. Stödet behövde vara långsiktigt, riktat mot kriminaliteten samt 

vara utformat efter kvinnors specifika behov. Kvinnorna behövde sunda, kvinnliga 

relationer, uppleva ett positivt föräldraskap, utveckla icke-kriminella värderingar 

samt en få en god självbild och icke-kriminell identitet. Det sociala arbetets 

utmaning består i att bygga en behandlingsform som tar hänsyn till kvinnors behov 

utifrån de tre nivåerna motiv, relationer och samhälle samt att både starta en 

omtolkningsprocess och snabbt fånga upp de kvinnor som befinner sig i en 

omtolkningsprocess.  

 

 

 

 

Nyckelord: Kriminalitet, Kvinnor, Symbolisk interaktionism, Grundad teori, Socialt 

arbete 
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Abstract 
The purpose of this qualitative study is to examine how women talk about crime and 

the ways they can get out of a criminal lifestyle. By highlighting the meaning women 

lay behind criminal actions and how those meanings are modified during interaction 

within both criminal circles and with the professional social workers this study can 

contribute to increased knowledge of women's criminality. The study is based on 

interviews with four women who have refrained from a criminal lifestyle. The study 

was conducted by the inductive method grounded theory and its theoretical resident 

is symbolic interactionism. 

 

During the analysis three main categories appeared in the women's stories: motives, 

relationships and society, and those categories became the main building blocks of 

the theory that the result and analysis finally landed in. The theory that is based on 

the results of the study showed that women could desist from crime if they 

experienced an internal modifying process while also being offered non-criminal 

options, conditions and treatments in the three areas of motives, relationships and 

society. The internal modifying process could be initiated by the women’s own 

thoughts or by a professional. It was found in the study that women's criminality are 

both underestimated and undertreated. The support needed to be long term, aimed 

specifically at crime and designed for the specific needs of women. The women were 

helped by experiencing healthy female relationships and positive parenting, by 

developing non-criminal values and by developing a good self-image and non-

criminal identity. The challenge for social work is to build a form of treatment that 

takes into account women's needs from the three levels motives, relationships and 

society and to both initiate a modifying process and quickly capture the women who 

are in in the midst of an internal modifying process. 

 

 

Keywords: Criminality, Female, Symbolic interaktionism, Grounded theory, Social 

work 
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1. Inledning 

Brottsutvecklingen i Sverige visar att kvinnors brottslighet ökar (Hollari 2008, s. 

391-393). Samtidigt som antalet misstänkta män sjunker för vissa brott så ökar 

antalet misstänkta kvinnor vilket jämnar ut skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

kriminalitet. Men trots att kriminalitet hos kvinnor ökar fortsätter de att vara en 

marginaliserad grupp (Agllias 2004, s. 331-332). Kvinnor prioriteras inte i 

rättssystemet, det finns fortfarande kvinnor som behandlas med 

behandlingsprogram som är utvecklade utifrån mäns kriminalitet och kvinnor har 

åsidosatts inom forskningsvärlden.  

 

F. Andersson (2013, s. 13) menar i sin avhandling att det hittills har varit populärt 

att forska om kriminalitet ur ett livsloppsperspektiv för att med kvantitativa 

metoder hitta mönster, orsaker och samband. Detta har lett till typologier och 

kunskap om kriminella karriärer och utvecklingsbanor. Exempel på detta är 

Moffits (1993, s. 677) Dual Developmental Taxonomy som identifierade två typer 

av kriminella karriärer, en som var begränsad till tonåren och en som var mer 

stadigvarande. Över tid har forskningen utvecklats och även sett till hur 

riskfaktorer, individuella egenskaper och livshändelser påverkar (F. Andersson 

2013, s. 22). Exempelvis visade Gottfredson & Hirschi (1990) i sin General 

Theory of Crime att individuella egenskaper i form av bristande självkontroll, 

orsakade av föräldrars bristande gränssättning, påverkade kriminaliteten. Och 

Sampson & Laub (1993, s. 319-320) menade med sin teori om Turning points att 

socialt kapital och vändpunkter påverkade kriminaliteten och lämnandet av 

densamma.  

 

Dessa fynd, teorier och undersökningar säger dock inget om kvinnors kriminalitet 

då forskningen till mestadels är baserad på män (F. Andersson 2013, s. 13). Enligt 

Chesney-Lind & Pasko (2013, s. 16, 22) skiljer sig kvinnors situation från mäns i 

det kriminella sammanhanget och det blir svårt att använda gängse 

kriminalitetsteorier som förklaringsmodell för kvinnors kriminalitet. Att kvinnors 

kriminalitet inte fått fokus i forskningen kan enligt F. Andersson (2013, s. 13) 

bero på att män begår fler brott än kvinnor och det statistiska underlaget för 

kvinnors brottslighet är litet och därför svårt att forska om. Men eftersom kvinnors 

brottslighet ökat de senaste åren ökar också behovet av forskning om kvinnors 

kriminalitet.  
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Enligt de etiska koderna för socialarbetare (Akademikerförbundet 2015, s. 25) har 

socialarbetaren ett särskilt ansvar för personer och grupper i utsatta situationer, 

vilket gör kvinnor som lever i kriminalitet till en viktig målgrupp för det sociala 

arbetet. Det sociala arbetet stöter dessutom på kriminalitet inom många områden, 

alltifrån kriminalvård, frivård och beroendevård till ekonomiskt bistånd, vilket gör 

målgruppen högst aktuell. Då socialt arbete enligt de etiska riktlinjerna också bör 

grundas på vetenskap (Ibid) blir det dock svårt att utföra ett fullgott arbete som 

kommer kvinnor till gagns när forskning om kvinnors kriminalitet saknas.  

 

På grund av detta har jag med min studie valt att komplettera den forskning som 

är baserad på män med forskning baserad på kvinnors utsagor.  För att få ett 

resultat som enbart är baserat på kvinnor känns det passande att börja induktivt i 

empirin, där kvinnorna är, med deras ord och upplevelser. Den metod jag har valt 

att använda i studien är därför den induktiva metoden grundad teori som utgår från 

empirin. Detta för att göra en undersökning helt och hållet utifrån kvinnors 

situation och villkor, utan att basera genomförande och analys på redan befintliga 

teorier baserade på ett urval av män och som därmed inte med säkerhet kan sägas 

vara överförbara till kvinnors situation och kriminalitet.  

 

Sammantaget finns det svårigheter att förklara kvinnors kriminalitet med gängse 

teorier, samtidigt som kvinnors kriminalitet ökar och forskning om kvinnors 

kriminalitet saknas. Den här studien, om än liten till sitt omfång, blir därför ett 

kunskapsbidrag som börjar där behovet finns, från kvinnornas perspektiv och med 

deras röst. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att med hjälp av kvinnors berättelser om kriminalitet och 

vägen ut ur kriminalitet fånga vilken betydelse tankar, handlingar och mänskliga 

möten haft för kriminaliteten samt vägen ut ur den. Genom att synliggöra den 

mening och betydelse kvinnor lägger i kriminalitet och hur den betydelsen formas 

i interaktion med såväl umgänge i kriminella kretsar som möte med professionella 

kan studien bidra med ökad kunskap om kvinnors väg ut ur kriminalitet. Slutligen 

är syftet med studien också att diskutera implikationer för det sociala arbetet och 

utformandet av insatser för kvinnor som vill sluta med kriminalitet.  

 

1.2.2 Frågeställningar 

 Hur berättar kvinnor om sin upplevelse av kriminalitet, kriminella 

handlingar och vägen ut ur kriminalitet? 

 Vilken mening tillskriver kvinnor kriminaliteten och hur har den 

förändrats? 

 Vilken betydelse har den meningen haft för kriminaliteten och vägen ut ur 

kriminaliteten? 

 

1.3 Begreppsdefinition  

1.3.1 Kriminalitet 

Med kriminalitet menar jag i den här studien inte enstaka överilade brottsliga 

handlingar. Med kriminell menar jag individer vars liv styrs av kriminalitet, inte 

individer som begått enstaka brott så som exempelvis ett trafikbrott. I och med det 

menar jag att det är livsstilen som avgör urvalskriterier och definition, inte antal 

lagförda brott eller antal år av kriminalitet. Gunnar Bergström (2012, s. 75-83) 

använder i sin bok begreppet kriminalitet som livsstil. Då jag gör en distinktion 

mellan enstaka brott och brott som en del av en livsstil passar det bra att definiera 

kriminalitet med begreppet kriminalitet som livsstil i studien. Kort sagt handlar 

kriminalitet som livsstil om att kriminaliteten letat sig in i tankemönstret genom 

att individen bland annat rättfärdigar brott och ser andra som ansvariga för de egna 

handlingarna. Det kriminella tankemönstret redovisar jag närmare i kapitlet om 

tidigare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet beskriver jag tidigare forskning som har relevans för kvinnors 

kriminalitet. Jag har delat upp forskningen i kategorierna motiv, relationer och 

samhälle. Detta eftersom det speglar de kategorier som dykt upp under analysen 

och som enligt min mening har relevans för studiens resultat. Mer om hur jag har 

gått tillväga när jag har valt tidigare forskning finns i metodavsnittet. 

Avslutningsvis gör jag en sammanfattning och sätter studien i ett vetenskapligt 

sammanhang.  

 

2.1 Kriminalitet och motiv 

Schalkwijkb, Spruita, Stamsa & Vugta (2016, s. 12-13) har i en metaanalys tittat 

på sambandet mellan självmedvetenhet och brottslighet. De menar att 

självmedvetenhet handlar om att hela tiden reflektera kring tankar och handlingar 

utifrån de egna värderingarna. När handlingarna hamnar i konflikt med 

värderingarna väcks skuldkänslor och eftersom de känslorna är smärtsamma 

undviker personen ifråga att utföra de handlingarna. Väcks istället positiva 

känslor, exempelvis stolthet, förstärker det beteendet. Schalkwijkb et.al. (2016, s. 

18-19) fann i studien att en högre grad av självmedvetenhet i form av skuldkänslor 

var kopplad till lägre andel brott. Studiens generaliserbarhet går dock att 

ifrågasätta då resultatet är baserat på ett urval bestående av övervägande män 

(ibid).   

 

Yochelson & Samenow (1976) utvecklade en teori om criminal personality, d.v.s. 

kriminell personlighet, som de menade fanns hos kriminella individer. Enligt 

Bergström (2012, s. 136-148) handlar Yochelsons & Samenows kriminella 

tankemönster om att rättfärdiga de brott man gör genom att antingen skylla de 

egna handlingarna på andra eller hänvisa till sina egna förtjänster. Det handlar 

även om att inte lyssna till förmaningar, att känna sig utvald och därmed berättigad 

att begå brott samt att kontrollera sin omgivning. Superoptimism i form av 

önsketänkande och överskattning av den egna förmågan, att alltid välja den 

enklaste vägen ingår även, liksom impulsstyrda handlingar och 

osammanhängande tankar. Ett problem med att utgå från Yochelsons & 

Samenows (1976) teori om att kriminella har en särskild personlighet med ett 

särskilt tankemönster är enligt Reid (2003, s. 238) att Yochelson och Samenow 

baserade sin studie på ett underlag av 240 deltagare där endast 3 var kvinnor.  

 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
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2.2 Kriminalitet och relationer 

Cobbina, Huebner & Berg (2012, s. 331) har i sin studie undersökt könsskillnader 

i återfall i brott samt vilken roll sociala relationer spelar i återfallsrisken. De fann 

att för kvinnor sammanföll kvalitativt bra kärleksrelationer med lägre risk för 

återfall (Cobbina, Huebner & Berg (2012, s. 347). Detta kan ställas i relation till 

en annan studie som fann att medan män ofta slutar en kriminell bana när de 

hamnar i en relation så har kärleksrelationer liten eller ingen effekt på kvinnors 

kriminalitet (Joosen et al. (2016, s. 14).   

 

Vad gäller relationer till egna barn förklarar Rodermond et al. (2016, s. 143, 151-

155) att betydelsen av föräldraskap skiljer sig mellan män och kvinnor. Forskning 

visar att för män är bland annat föräldraskap en viktig vändpunkt i en kriminell 

bana, men för kvinnor är resultaten inte lika tydliga. Att få barn hade i sig ingen 

skyddande effekt utan faktorer så som bostad, arbete, relationer och hur starkt 

bandet till barnen var påverkade utfallet. Rodermond, et al. (2016, s. 20-21) går 

djupare in på ämnet i en litteraturgranskning och ser där att föräldraskap kunde 

skapa motivation för att avstå kriminalitet för kvinnor, men också skapa så pass 

mycket stress att det ledde fram till ett återfall i kriminalitet.   

 

Cobbina, Huebner & Berg (2012, s. 350) fann i sin studie att kvinnor påverkades 

mindre av grupptryck än vad män gör. Å andra sidan menar Rodermond, et. al. 

(2016, s. 21) att kvinnorna minskade sin brottslighet mer än män när det kriminella 

umgänget minskades.  

 

Vad gäller relationer i förhållande till droger såg Kristiansen (1999, s. 254) i sin 

avhandling att kvinnor i drogsammanhang dominerades av män och blev utsatta 

för psykisk och fysisk misshandel. Dock nyanserades den bilden av den 

överlevnadsförmåga och handlingskraft som krävdes av kvinnorna för att klara 

sig i den världen. Ungmark (1992, s. 143) menade i sin avhandling att en orsak 

till att kvinnor begår brott för att finansiera sitt missbruk var att de inte ville vara 

beroende av männen eftersom detta var förknippat med svårigheter.  

 

Något som komplicerar relationer i förhållande till kriminalitet är att kvinnor som 

utövar kriminalitet inte bara bryter mot lagen utan även mot normer och 

föreställningar om hur en kvinna ”ska” vara. Stereotypa kvinnliga egenskaper som 

svaghet och omhändertagande anses inte vara kompatibla med ett liv i 
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kriminalitet. Kvinnor som varit kriminella riskerar i högre grad att bli socialt 

exkluderade och i och med det kostar kriminalitet mer för kvinnor än för män  

(Steffensmeier & Allan 1996, s. 476; Estrada & Nilsson 2012, s. 196).  

 

2.3 Kriminalitet och samhälle 

Till att börja med verkar kvinnor som lever en kriminell livsstil ha startat livet i 

en marginaliserad position i utkanten av samhället. Detta för att en bakgrund i en 

social situation som är problematisk korrelerar med svår kriminalitetsbana senare 

i livet. Faktorer som kunde kopplas till kronisk kriminalitet var en bakgrund i 

arbetarklass, att ha fått ekonomiskt bistånd, en låg utbildningsnivå och 

arbetslöshet (F. Andersson 2013, s. 41-42).  

 

Davis, Bahr & Ward (2012, s. 465) har undersökt vad som krävs för att individer 

som suttit på anstalt ska bli en del av samhället igen. Baserat på ett urval av 14 

män och två kvinnor fann de att det var viktigt med socialt stöd från familj, vänner 

och behandlingsvård. Det var också viktigt att få tillgång till bland annat 

utbildning, anställning och medicinsk vård. Behandling mot droger samt hjälp att 

hålla sig borta från kriminella miljöer i samhället var nödvändigt. För att 

behandlingen skulle ge effekt var det viktigt att den var långvarig, intensiv och 

interaktiv samt stärkte förmågor hos individen. Jag anser dock att det inte går att 

fastställa att detta är något som även hjälper kvinnor att integreras i samhället och 

avstå kriminalitet då urvalet består av mestadels män. Scroggins & Malley (2010, 

s. 146) visar också att av de behandlingsprogram som finns i Australien för de 

som avslutar ett fängelsestraff och ska återintegreras i samhället är det inget som 

klarar av att möta kvinnors specifika behov.  

 

Nilsson, Estrada & Bäckman (2014, s. 138-139) har tittat på hur droger påverkar 

den kriminella karriären. De såg att för både kvinnor och män spelade droger en 

roll både som start på kriminalitet och som en faktor som gör det svårare att sluta 

med kriminalitet. En del menade i intervjuerna att det är svårare att sluta med 

droger än vad det är att sluta med kriminalitet, men de som slutar med droger 

slutar sedan också med kriminaliteten.  

 

Några som har forskat om allvarliga sociala problem hos kvinnor är Hyden & 

Øverlien (2013, s. 181). De menar att för att kunna göra skillnad för tjejer och 

unga kvinnor som på något sätt har en problematisk situation behöver 
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professionella se inte bara det problematiska utan även styrkorna och 

kompetensen. Även T. Andersson (2013) visar på vikten av att se styrkorna i mötet 

med kvinnor som är involverade i kriminalitet och droger. Insatser behöver 

utformas så att de tar vara på det aktörskap kvinnor visar i den drogfyllda miljön 

och få dem att göra något bra av det istället (T. Andersson 2013, s. 169).  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgången visar att forskningens fokus varit varierande och att kriminaliteten 

följer en viss utvecklingsbana samt påverkas av samtidigt missbruk, individuella 

egenskaper, livshändelser och sociala relationer (Becker 1991, s. 22-23; 

Gottfredson & Hirschi 1990; Moffit 1993, s. 677; Nilsson, Estrada & Bäckman 

2014, s. 138-139; Sampson & Laub 1993, s. 319-320). Men efter en 

sammanställning av forskningen växer en bild fram där kvinnor till stor del 

förbises. Detta trots att kvinnors kriminalitet ökar (Hollari 2008, s. 382, 391-393). 

Desto mer intressant blir det då att i den här studien ställa befintlig forskning 

baserad på mestadels män mot forskning som har ett underlag bestående av endast 

kvinnor.  

 

Under mitt sökande efter tidigare forskning stod det snart klart att av den forskning 

som ändå finns om kvinnor och kriminalitet är majoriteten utförda med kvantitativ 

metod. Studier som med hjälp av kvalitativ metod vill skildra meningsskapande 

processer och subjektiva upplevelser lyser med sin frånvaro vilket gör den här 

studien till ett unikt och välbehövligt bidrag. 

 

Forskning om inre motiv, en av de kategorier som kom fram i min analys, anser 

jag vara relevant för det sociala arbetet därför att det visar att människan är så 

mycket mer än bara en samhällsvarelse som påverkas av yttre strukturer. För att 

förstå inre motiv till varför brott begås och på så vis utforma rätt stöd till de som 

vill lämna kriminaliteten kan det inre vara intressant att utforska närmare. 

Forskningen visade att den som är kriminell har värderingar som rättfärdigar brott 

och värderingarna styr på så vis de kriminella handlingarna (Schalkwijkb, Spruita, 

Stamsa & Vugta 2016, s. 12-13, 18-19; Yochelson & Samenow 1976; Bergström 

2012, s. 136-148). Dock var den forskning jag hittade baserad på män och den här 

studien känns i och med det relevant för att ge ett kunskapstillskott om vilka motiv 

och värderingar kvinnor kan ha bakom kriminalitet.  

 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210


15 

 

Under analysen blev det även tydligt att kriminalitet kan förstås utifrån relationer. 

Även detta är av relevans för det sociala arbetet då det sätter individen i ett socialt 

och relationellt sammanhang. Skulle en socialarbetare exempelvis ge behandling 

och stöd för att stärka en individs inre blir det förmodligen inget hållbart resultat 

om individens enda nätverk samtidigt består av ett tungt kriminellt umgänge. 

Forskningen om relationer och kriminalitet var motsägelsefull på flera punkter. 

Till exempel kunde kärleksrelationer både minska återfall och sakna effekt på 

kvinnors kriminalitet (Cobbina, Huebner & Berg 2012, s. 347; Joosen et al. 2016, 

s. 14). Att få barn kunde antingen vara en vändpunkt för kvinnor eller leda till ett 

återfall i kriminalitet. (Rodermond et al. 2016, s. 143, 151-155; Rodermond, et al. 

2016, s. 20-21). Forskningen visade också på en komplexitet som kräver mer 

kunskap för att förstå. Till exempel var kvinnor både utsatta för våld av män och 

visade handlingskraft och självständighet i förhållande till männen (Kristiansen 

1999, s. 254; Ungmark 1992, s. 143). I ljuset av de motstridiga och komplexa 

resultaten hos forskningen känns den här studien viktig för att förstå kvinnors 

kriminalitet.  

 

Under intervjuerna blev ytterligare en dimension tydlig, den samhälleliga. Att 

även lyfta blicken ovanför det inre och det relationella för att se vad som händer i 

skärningspunkten mellan kriminalitet och samhälle är en viktig del anser jag. 

Detta eftersom det sociala arbetets styrka ligger i att se och arbeta på både mikro-

, meso- och makronivå. Forskning inom det samhälleliga området visade att 

kriminaliteten ofta går att koppla till en låg position i samhället där utanförskap 

och fattigdom råder (F. Andersson 2013, s. 41-42). För att lämna kriminaliteten 

behövde behandlingen rikta in sig på integration i samhället igen, genom bland 

annat utbildning och arbete (Davis, Bahr & Ward 2012, s. 465). Om detta gäller 

även för kvinnor blir svårt att säga då resultatet är baserat på mestadels män. 

Forskningen visar också att de behandlingsprogram som finns inte klarar att 

tillgodose kvinnors behov (Scroggins & Malley 2010, s. 146). Även om detta 

gällde Australien kan det vara en indikation på att det behövs mer kunskap om hur 

det sociala arbetet i Sverige ska arbeta med kvinnor som vill lämna kriminaliteten.   
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3. Teori 

I det här avsnittet förklarar jag vad symbolisk interaktionism är och för en 

diskussion om varför jag bestämde mig för att använda den teorin i den här 

studien. Jag avslutar med en fundering om Beckers avvikarteori och varför jag 

valde att inte använda den teorin i min studie.  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

I och med att jag har valt att använda mig av grundad teori, som är en empirnära 

metod (Ahrne & Svensson 2015, s. 13), är syftet inte att utgå från en teori och 

tolka materialet utifrån den utan att låta empirin tala och förhoppningsvis generera 

teoretiska skisser utifrån det. Jag har därför valt att bortse från de kriminologiska 

teorier som vanligtvis används för att tolka kriminalitet. Istället använder jag en 

mer övergripande teori som grund för en inriktning mot det sociala arbetets fält. 

 

Jag har därför vävt in symbolisk interaktionism i min användning av grundad 

teori. Charmaz (2014, s. 277) menar att symbolisk interaktionism och grundad 

teori både kompletterar och förstärker varandra. Den symboliska interaktionismen 

har hjälpt mig att ställa analytiska frågor så som vilken betydelse och mening mina 

informanter tillskriver kriminalitet och kriminella handlingar och hur de 

handlingarna i sin tur skapar mening och betydelse för dem (Charmaz 2014, s. 

271-272). 

 

Eftersom jag ser kriminalitet som en handling och inte som ett karaktärsdrag blir 

det därför inte viktigt att beskriva och förklara den kriminella naturen utan att 

istället förstå aktörskap och handlingar. Eftersom Charmaz (2014, s.9) menar att 

symbolisk interaktionism är en teori som utgår från att människor tänker och 

funderar på sitt liv och sina handlingar istället för att bara reagera mekaniskt på 

stimuli anser jag att det är en teori som passar bra för att förstå kriminalitet som 

en handling.  

 

Blumer (1969, s. 2) menar att den första premissen i symboliska interaktionism är 

att en individ handlar utifrån den mening han eller hon lägger i ett objekt. Och 

enligt Charmaz (2014, s. 262) kan symbolisk interaktionism användas för att 

förstå vad en individs erfarenheter betyder för henne eller honom och sedan hur, 

när och varför handlingens betydelse förändras. Blumer (1969, s. 12), menar att 

människor ser och tolkar objekt på olika vis, vilket ger att kriminalitet kanske inte 
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nödvändigtvis är samma sak för den som har en kriminell livsstil som för en 

socialarbetare.  

 

Jag är också intresserad av hur den mening och betydelse som kvinnorna lägger 

bakom handlingarna kom till från början. Blumer (1969, s. 2) uppger att den andra 

premissen i symbolisk interaktionism är att den mening och betydelse en individ 

lägger i ett objekt (exempelvis kriminalitet) formas i interaktion med andra 

människor. Detta gör att det blir intressant att se hur kvinnorna interagerar med 

sin omgivning, såväl i umgänget med de kriminella kretsarna som med 

professionella de möter på vägen, och hur det påverkat kriminaliteten.  

 

Den tredje och sista premissen är enligt Blumer (1969, s. 2) att den mening en 

individ lägger i ett objekt kan omtolkas i interaktion med andra människor. 

Eftersom jag intervjuar kvinnor som har lämnat kriminaliteten bakom sig har de 

gissningsvis någonstans på vägen omtolkat kriminaliteten och den betydelse de 

en gång lagt i de kriminella handlingarna och det liv de levt. Här blir det särskilt 

intressant att analysera vilken roll andra människor, inte minst professionella från 

det sociala arbetets fält, har spelat i den omtolkningsprocessen.   

 

Blumer var inspirerad av George Herbert Mead och menade att det var Mead som 

lade grunden till den symboliska interaktionismen (Blumer 1969, s. 1). Något 

Mead beskriver mer ingående är hur identiteten påverkas av interaktion med andra 

människor (Mead 1934). Mead studerade hur barn utvecklar en identitet och såg 

bland annat att barnet blir medvetet om sig själv genom att se sig själv genom 

andras ögon och därefter se på sig själv på samma sätt som andra ser henne 

(Giddens & Sutton 2014, s. 228-229). Hwang & Nilsson (2011, s. 69-70) förklarar 

att barnet lägger märke till andras attityder och förhållningssätt mot dem och 

identifierar sig med de attityderna. Andras förhållningssätt styr därmed den egna 

identitetsutvecklingen och för att utveckla en positiv jaguppfattning behöver de 

sociala interaktionerna bestå av positiva förhållningssätt. Vartefter barnet växer 

påverkas det inte bara av den nära omgivningens attityder utan även hela 

samhällets attityder. (Hwang & Nilsson 2011, s. 70). Det lite äldre barnet börjar 

då lära känna de värderingar som samhället eller barnets kultur har. På så vis kan 

barnet delta i det sociala livet och samtidigt förstå dess spelregler. De värderingar 

och normer som råder i kulturen kallar Mead för den ”generaliserade andre” 

(Giddens & Sutton 2014, s. 228-229).  
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Om jag önskar sätta individen i ett socialt sammanhang och förstå kriminaliteten 

utifrån relationer känns det särskilt intressant att se hur just identiteten utvecklas 

och påverkas av andra i det kriminella umgänget och av professionella. Hur 

identiteten formas och påverkas under den process då kvinnorna lämnar 

kriminaliteten bakom sig kan vara värdefull kunskap för yrkesverksamma som 

vill göra skillnad i den processen. 

 

3.2 Teoridiskussion 

Att utgå från att mening och betydelse kan formas och omtolkas i interaktion med 

människor är enligt mig av särskild vikt i en studie inom det sociala arbetets fält. 

Det gör att människan ses som en social varelse i ett socialt sammanhang och det 

lämnar utrymme för förändring. En människa är inte kriminell i den betydelsen 

att han eller hon är född till och för alltid är kriminell oavsett sammanhang. Om 

det vore så finns inget utrymme för förändring och det sociala arbetet blir 

meningslöst. På något sätt behöver den kriminella handlingen sättas i ett socialt 

sammanhang och förklaras med hjälp av den mening en individ tillskriver 

handlingen. Det gör att det sociala arbetet får en funktion, för med ett nytt 

sammanhang och med nya interaktioner kan ett liv förändras.   

 

För att utforma insatser och arbeta med målgruppen anser jag dessutom att en 

förutsättning är förståelse och kunskap. Blumer (1969, s. 21) förklarar att 

människor samlas i olika grupper och har olika positioner. De behandlar varandra 

olika, lever i olika världar och styrs eller guidas av helt olika uppsättningar med 

meningar. För att kunna stötta en kvinna som lever i en helt annan värld, den 

kriminella, menar jag att det sociala arbetet behöver förstå hennes värld, hennes 

villkor och vad kriminaliteten är för just henne.  

 

En risk med att använda symbolisk interaktionism är enligt Blumer (1967, s. 51) 

att forskaren utgår från sig själv och bygger upp en fiktiv värld i studien. Det vill 

säga en värld som speglar forskarens förståelse av informanterna men som 

misslyckas med att reflektera informanternas värld. Min utmaning står således i 

att hålla mig nära empirin och lyfta fram informanternas erfarenheter, förståelse 

och den mening och betydelse som de lägger i kriminaliteten. Mina informanter 

agerar utifrån den mening de lägger i händelser, inte utifrån den mening jag som 

forskare lägger i händelserna. Kort sagt, om studien lyckats har jag berättat 

kvinnornas berättelser, inte min.  

 



20 

 

Kritik som har riktats mot symbolisk interaktionism är dess avsaknad av ett 

maktperspektiv (Giddens & Sutton 2014, s. 43). I och med att teorin inte har ett 

strukturellt perspektiv blir det svårare att förstå hur en strukturell makt kan 

begränsa en individs handlingar (Giddens & Sutton 2014, s. 43). Och just makt 

borde vara en viktig aspekt vad gäller kriminalitet eftersom frihetsberövande och 

straff är ett svar på kriminella handlingar. Men då jag är mer intresserad av att 

förstå kriminaliteten utifrån personliga möten i vardagliga sociala situationer 

anser jag att symbolisk interaktionism ändå fungerar.  

 

Kritik mot Meads teori om Me, Myself & Society har varit att den inte lägger stor 

vikt vid vare sig inre konflikter och spänningar eller det undermedvetna (Giddens 

& Sutton 2014, s. 228-229). Det går att anta att den som lämnar ett liv av 

kriminalitet upplever inre konflikter och kanske också drivs av det 

undermedvetna. Jag medger att det hade varit intressant att studera inre konflikter 

och hur de utvecklas under processen med att lämna kriminaliteten. Men trots 

detta ser jag fler vinster för socialarbetare med att få bättre förståelse om hur 

identiteten formas av social interaktion, då det kan bidra till ökad kunskap om 

exempelvis bemötande.  

 

3.3 Alternativ teori 

En alternativ teori som skulle kunna vara av relevans för den här studien är 

Howard Beckers (1991) teori om avvikandekarriärer. Becker (1991, s. 22-23) 

menar att ett avvikande beteende inte kan förklaras enbart med faktorer i en 

individs egenskaper eller livssituation. Istället behöver en avvikarkarriär förklaras 

genom hur sociala grupper reagerar på och definierar handlingar som avvikande. 

När en individ gör något som av gruppen definieras som avvikande, då får 

individen etiketten avvikare. När individen sedan blir behandlad som en avvikare, 

ex kriminell, då riskerar detta att bli en självuppfyllande profetia och 

avvikarkarriären är i full gång. Att möta likasinnade avvikare ger en känsla av 

gemenskap och på så vis kan en hel avvikande subkultur uppstå (Becker, s. 41, 

44).  

 

Även Becker har ett interaktionistiskt perspektiv och sätter kriminella handlingar 

i ett socialt sammanhang. Becker utgår också från att människors agerande och 

hur de ser på saker förändras över tid (Heidegren & Wästerfors 2008, s. 104, 108). 

Detta skulle på så vis gå väl ihop med mitt fokus på vägen ut ur kriminalitet och 

min ambition att förstå tankarna bakom de kriminella handlingarna. Med Beckers 
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teori skulle jag kunna analysera hur gemenskapen i kriminella kretsar definierar 

och styr kriminella handlingar. Jag skulle också kunna studera hur särskilt kvinnor 

definieras som avvikare i olika sammanhang, och vad det leder till. Ett problem 

blir dock att teorin om avvikarkarriärer är konstruerad efter männens erfarenheter 

eftersom urvalet i Beckers studie uppenbart består av endast män (Naffine 1987, 

s. 77). Naffine menar också att kvinnorna i Beckers teori porträtteras som passiva, 

fogliga och beroende av socialt godkännande. Det som saknas i studierna är en 

redogörelse av kvinnors erfarenheter och det gör att det blir svårt att se deras 

intentioner och meningar (Naffine 1987, s. 86). Jag ser därför ett problem med att 

använda den här teorin i min studie som undersöker kvinnors erfarenheter. 

Dessutom passar det inte att använda specifika teorier i metoden grundad teori 

eftersom poängen är att låta empirin styra teorin och inte tvärtom (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 13). Jag anser därför att det är bättre att endast vara influerad 

av en mer övergripande teori, så som symbolisk interaktionism, och låta den teorin 

hjälp mig att ställa de rätta frågorna snarare än säga hur något är eller inte är.  
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4. Metod och metodologiska överväganden 

I metodavsnittet kommer jag att beskriva min vetenskapsteoretiska ansats för att 

ge en bakgrund till mina metodologiska val. Därefter beskriver jag den metod jag 

har valt att använda mig av samt ger en ingående beskrivning av hur jag har gått 

tillväga i genomförandet av studien. Jag avslutar med en etisk reflektion samt 

diskuterar studiens användbarhet.  

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Larsson (2005, s. 3-4) menar att perspektivmedvetenhet är en kvalitetsaspekt i 

forskningsframställningar. Jag vill därför lyfta fram mitt val av perspektiv i 

uppsatsen. Eftersom Larsson (2005, s. 8-9) även lyfter fram vikten av harmoni 

mellan olika delar i en studie har jag för avsikt att försöka ha en röd tråd mellan 

forskningsfråga, teori och metod. Detta avsnitt syftar till att visa min väg dit.   

 

Sohlberg & Sohlberg (2013, s.168-170) skriver att den ontologiska ståndpunkten 

inom samhällsvetenskapliga studier är att människor är tänkande och handlande 

människor vars motiv ligger till grund för deras handlingar. Här blir förståelse 

viktigare än att förklara orsakssamband och kvalitativ forskning anses kunna bidra 

med denna förståelse. Även om Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010, s. 33) 

menar att kvantitativa metoder kan användas för att studera samhällsvetenskapliga 

problem väljer jag en kvalitativ metod i min studie eftersom jag är mindre ute efter 

kvantitativa forskningens orsakssamband och mer ute efter förståelse och de 

tankar som finns bakom sambanden.  

 

En kvalitativ ansats som är ute efter att fånga förståelse och tankar är 

konstruktivistiskt grundad teori (Charmaz 2014, s. 236). Den klassiska versionen 

av grundad teori kommer från Glaser & Strauss (1967) och Charmaz (2014, s. 17, 

277) utgår från dem men har ett konstruktivistiskt perspektiv. De grundläggande 

antaganden om verkligheten som perspektivet har är bland annat att det inte finns 

en enda sann verklighet utan att det existerar flera, att data konstrueras ömsesidigt 

genom interaktion, att forskaren är med och skapar kategorier samt att åsikter, 

värderingar, prioriteringar och positioner styr det perspektiv man har. Den 

konstruktivistiskt grundade teorin anser att generaliseringar inte ger hela 

sanningen utan måste ses i sitt sammanhang då tid, rum, position, handlingar och 

interaktioner har betydelse för det objekt man studerar. Målet är att fånga en 

tolkad förståelse och studera både hur och varför individer konstruerar meningar 

och handlingar (Charmaz 2014, s. 236-239).   
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4.2 Grundad teori 

Grundad teori är enligt Öberg (2015, s. 65) en metod som genererar hypoteser från 

data snarare än att starta med en hypotes och utgå från den. Enligt Chesney-Lind 

& Pasko (2013, s. 16, 22) har det inom forskningen varit ett problem att teorier 

som används för att studera kvinnors kriminalitet är baserade på forskning om 

män. När kön spelar roll och mäns situation skiljer sig från kvinnors går det inte 

att helt och hållet förklara kvinnors kriminalitet med hjälp av de teorierna. Genom 

att utgå från empiri och inte teori kan en studie inspirerad av grundad teori lyfta 

fram kvinnors erfarenheter utan att detta tolkas genom ett raster av manliga 

förklaringsmodeller som inte passar målgruppen.  

 

Ett validitetsmått som Larsson (2005, s. 18) beskriver är det heuristiska värdet. 

Detta handlar om att bidra med ett kunskapstillskott på ett sätt som övertygar 

läsaren att se saker på ett nytt sätt. Detta tror jag att grundad teori ger goda 

förutsättningar för eftersom metoden går ut på att upptäcka nytt snarare än 

bekräfta befintliga teorier. Men i slutändan handlar det om forskarens förmåga att 

analysera, beskriva och framställa upptäckterna. Att genomföra en studie med 

grundad teori som metod kräver nämligen sin person. Enligt Hartman (2001, s. 

116) krävs det nyfikenhet och öppenhet för att utforska ett fält utan att använda 

förklarande teoretiska ramar. Det krävs också en förmåga att tänka självständigt 

utan att ge upp när allt verkar obegripligt och kaotiskt. Empirins kaos var också 

något jag fick uppleva under undersökningens gång, men med tålamod och en och 

annan kaffepaus vändes kaoset till en struktur som blev studiens resultat.  

 

Ytterligare ett problem med grundad teori som metod är enligt Gustavsson (2016) 

att det är en omständlig och tidskrävande metod, något som gör att den passar 

mindre bra vid arbeten som ska slutföras på kort tid, så som kandidatuppsatser. 

Tidsaspekten gjorde att jag inte hade möjlighet att praktisera grundad teori fullt 

utan endast vara influerad av metoden. Som exempel kunde jag inte jämföra 

grupper med varandra med endast fyra informanter (Hartman 2001, s. 67). Att inte 

praktisera metoden fullt ut gör att det blir svårt att genomföra just det som grundad 

teori enligt Hartman (2001) går ut på: att generera en teori ur data. Teoritillskottet 

är dock något som Larsson (2005, s. 16) ser som ett mått på kvalitet och jag ämnar 

därför att trots svårigheterna sträva efter ett teoretiskt kunskapstillskott och i 

enlighet med Gustavsson (2016) åtminstone komplettera, justera och 

förhoppningsvis se nya saker.  
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4.3 Förförståelse 

Enligt Glaser & Strauss (1967, s. 46, 227) är det viktigt att ge sig in i den grundade 

teorins analys utan någon förförståelse och med befintliga teorier som redskap 

eftersom detta gör att forskaren tappar sin teoretiska känslighet och inte klarar av 

att bygga en ny teori. Även detta blir svårt för mig då jag har en förförståelse i och 

med min utbildning där jag både lärt mig teorier och fått en uppfattning om det 

sociala fältet, inklusive kunskap om kriminalitet. Charmaz (2014, s. 17) menar 

dock att det inte går att separera teori och forskare, istället konstruerar vi de 

grundade teorierna genom, inte utan, vårt bagage och i interaktion med både 

människor, perspektiv och forskningspraktik. Det betydelsefulla blir istället att i 

enlighet med Larssons (2005, s. 4) kvalitetskrav redovisa min förförståelse, vilket 

jag gör genom att beskriva min bakgrund. 

 

Jag utbildar mig till socionom och har under min utbildning formats till att se 

människan som en social varelse i ett samhälleligt sammanhang där inte bara det 

inre spelar roll utan även interaktioner och position i samhället. Under resans gång 

upptäckte jag tre kategorier i mitt empiriska material, motiv, relationer och 

samhälle. Kanske är det inte konstigt att det var just dessa områden jag noterade 

under min kodning då det är de områden jag utbildats att se. Min förförståelse kan 

också ha färgats av att en av mina praktikplatser under utbildningen var hos en 

brottsförebyggande grupp. Det var där jag upplevde att det både saknades och 

efterfrågades mer kunskap om tjejer och brott. Detta gav mig en föreställning om 

att det är svårare att nå fram till unga tjejer som har en kriminell livsstil samt att 

tjejers sociala livssituation skiljer från killars. Om detta stämmer är jag inte rätt 

person att svara på, men det gav mig idén till en uppsats med fokus på kvinnors 

kriminalitet. 

 

Det faktum att jag själv identifierar mig som kvinna kan även det påverka min 

förförståelse. Oundvikligen är jag fångad och färgad av normativa föreställningar 

om kvinnligt och manligt och risken finns att jag reproducerar dessa förgivettagna 

föreställningar när jag undersöker och skriver om kvinnors kriminalitet. Charmaz 

(2014, s. 17) menar att vi konstruerar de grundade teorierna genom, inte utan de 

perspektiv och det bagage vi bär med oss. I denna studie innebär det en teori om 

kvinnor, genom kvinnor och konstruerad av en kvinna. Förutsatt en 

perspektivmedvetenhet för att minska risken för förgivettaganden kan den 

stringensen förhoppningsvis vara en styrka.  
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4.4 Urval 

För att få den innehållsrika data som sedan induktivt kan generera en teori är ett 

teoretiskt urval passande. Med det menas att urvalsprocessen styrs av materialet 

och jakten på en teori. Poängen med grundad teori är att teori ska växa fram ur 

data och därför blir det fel att redan från början skapa kategorier och låta dem 

styra urvalet. Istället ska de kategorier som dyker upp i analysen efter de första 

intervjuerna breddas och fyllas på genom ett urval som kan tänkas vara till hjälp 

för att utveckla kategorierna och skapa mättnad (Charmaz 2014, s. 192-199). 

 

Det kriteriet jag satte upp för urvalet var att individen haft kriminalitet som livsstil, 

det begrepp som Gunnar Bergström (2012, s. 75-83) använder för att beskriva 

kriminalitet. För att undvika att styra urvalsprocessen för mycket satte jag inte upp 

några kriterier för hur många år informanterna behövde ha varit aktivt kriminella, 

eller antalet lagförda brott eller typ av brott. Om informanten själv upplevde att 

de vid någon tidpunkt haft en livsstil där kriminalitet ingick så räckte det för mig. 

Med detta var min förhoppning att få ett material med varierade berättelser om 

kriminalitet där jag efterhand kunde göra ett teoretiskt urval för att fylla ut de 

kategorier som dök upp. Något jag dock var noga med, av etiska skäl, var att 

informanterna lämnat kriminaliteten långt bakom sig och inte längre upplevde 

känslomässiga svårigheter vid samtal om kriminaliteten.  

 

Jag utformade därefter ett informationsblad där jag i enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002, s. 7-14) berättade om studiens 

syfte, vem jag var och att jag sökte informanter som levt ett liv kantat av 

kriminalitet men som lämnat det bakom sig och upplever sig ha distans till det 

som varit tufft. Jag skrev också ut att undersökningen var frivillig, att intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas men bara användas till uppsatsen samt 

förvaras oåtkomligt för utomstående. Jag försäkrade också att deltagandet var helt 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst under studien samt att informanterna 

skulle vara helt anonymiserade i studien.  

 

Jag började med att söka informanter genom att kontakta Unga Kris, Kris, 

Anonyma Narkomaner och andra organisationer där individer med tidigare 

kriminalitet kunde tänkas vara. Detta gav tyvärr inget resultat då det fanns få 

kvinnor inom organisationerna. Jag fick därför vända mig till bekanta och kollegor 

för att höra om de kände till någon som skulle kunna passa. Jag kontaktade 

individer som bekanta och kollegor tipsat om för att berätta om min studie och allt 
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det som jag skrivit i mitt informationsblad samt för att höra om de tyckte att det 

lät intressant att medverka. För de kontakter som togs via internet skickade jag 

informationsbladet i pdf-format. Detta resulterade i tre informanter som ställde 

upp på en intervju.  

 

Under den första inledande analysen av min empiri upptäckte jag att en av 

informanterna stack ut i sin berättelse och den situation som låg bakom 

kriminaliteten. Hon hade levt med kriminalitet en längre tid än de två andra 

informanterna samt haft ett drogmissbruk vid sidan om kriminaliteten. Med mitt 

val av teoretiskt urval i ryggen valde jag därför att söka efter en till informant med 

långvarig kriminalitet och ett missbruk bakom sig. Jag ringde upp en person som 

arbetade med en liknande målgrupp för att höra mig för och berätta om studien. 

Det visade sig att hon själv stämde in på min beskrivning och ville ställa upp på 

en intervju. Efter intervju med informanten, som också hade lämnat både missbruk 

och långvarig kriminalitet bakom sig, kände jag att materialet började ”sätta sig” 

och till viss del vara mättat.  

 

Jag vill dock poängtera att det här är en liten studie gjord under en begränsad tid 

och det kan ses omöjligt att få ett ordentligt varierat material och uppnå teoretisk 

mättnad endast baserat på fyra informanter. För att uppnå validitet har min 

ambition varit att i enlighet med Larssons (2005, s. 19-23) validitetskriterie 

empirisk förankring göra det bästa jag kan med den empiri jag har, även om det 

endast är intervjuer med fyra informanter, och bara dra slutsatser som är 

förankrade i min empiri. Jag hade förmånen att träffa fyra unika kvinnor som alla 

hade mycket att berätta om kriminaliteten. Några var mer pratglada än andra, 

några hade kortvarig erfarenhet av kriminalitet, andra längre, en del hade 

erfarenheter av våld och fängelsevistelser, andra kunde berätta om föräldraskap 

och missbruk. Jag upplever därför att materialet trots endast fyra intervjuer blev 

fylligt med både variation och jämförbara erfarenheter.  

 

4.5 Undersökningens genomförande 

Min resa mot en grundad teori började med att jag skapade mig en snabb överblick 

av forskningsläget. Enligt Glaser & Strauss (1967, s. 37) ska forskaren som 

använder grundad teori undvika att sätta sig in i tidigare forskning innan analysen 

för att inte resultatet ska bli ”smittat” av föreställningar och teorier. Thornberg 

(2012, s. 246-248, 252) menar å andra sidan att detta inte är möjligt och att 

forskaren behöver sätta sig in i tidigare teorier och litteratur, men med en kritisk 
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medvetenhet. Analys av data och litteratursökning behöver ses som en interaktiv 

process där litteratur söks varefter analysen visar behov av mer kunskap inom ett 

område. Under mitt arbete med den här studien har jag därför sökt tidigare 

forskning i omgångar. Den första överblicken av forskningsläget kompletterades 

därefter av mer forskning baserat på de kategorier som framkom under min analys. 

 

Innan analysen behövde jag dock samla in empiri. Vilken metod som används för 

att samla in data spelar enligt Charmaz (2014, s. 24-29) ingen stor roll då grundad 

teori handlar om att låta datamaterialet styra processen. Den metod som kan 

besvara forskningsfrågan är den som ska användas men om datanalysen leder till 

ett behov av en ny metod bör förskaren byta metod, allt för att låta data styra.  

Något som enligt Charmaz (2014, s. 23) är viktigt för att få ett bra material och en 

bra analys är att insamlingen av data resulterar i så kallad ”rich data”, innehållsrik 

data. Detta görs genom att försöka få så kallade ”thick descriptions”, på svenska 

”fylliga beskrivningar” (Geertz 1973). Med innehållsrik data menas en utförlig 

beskrivning av såväl informanters synvinkel, känslor, intentioner och handlingar 

som kontext och struktur samt forskarens egna anteckningar (Charmaz 2014, s. 

23). 

 

Den insamlingsmetod jag bestämde mig för att använda var intervjuer. Dels är 

detta en bra metod för att få kunskaper om sociala förhållanden och individers 

känslor och upplevelser (Zetterquist & Ahrne 2015, S. 34), dels är intervju en 

insamlingsmetod som går väl ihop med symbolisk interaktionism. Detta för att 

symbolisk interaktionism utgår från att både samhällsprocesser och självet 

konstrueras genom interaktion, det vill säga genom språk och kommunikation 

(Charmaz 2014, s.9). Med hjälp av språket, i form av interaktion genom intervjuer, 

var mitt mål att förstå kvinnors inre tankar, tolkningar och motiv till kriminalitet.  

 

Intervjuerna började med att jag gick igenom informationsbladet igen och 

signerade en samtyckesblankett tillsammans med informanten. Intervjuerna 

spelades in och pågick i ungefär en timme var. Under intervjun hade jag en 

intervjuguide med mig som stöd, men eftersom jag så mycket det gick lät 

informanterna styra berättandet besvarades inte alla de frågorna jag hade. I 

enlighet med Charmaz (2014, s. 63) metodguide kändes det viktigt att låta 

informanterna styra och inte forcera data in i några kategorier jag bestämt på 

förhand. Däremot upplevde jag att varje intervju ändå täckte in alla de områden 

intervjuguiden hade.  
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När jag utformade intervjuguiden lät jag till att börja med symbolisk 

interaktionism guida mig i skapandet av frågorna. Det blev då viktigt att skapa 

frågor som kunde fånga hur informanterna både skapar och ändrar mening och 

handling (Charmaz 2014, s. 9). En konstruktivist är ute efter att förstå 

informanters definition av situationer och försöka nå fram till bakomliggande 

föreställningar och underförstådda meningar (Charmaz 2014, s. 95). Blumers 

symboliska interaktionism handlar om att dessa föreställningar och meningar styr 

människans handlingar och att människor kan konstruera nya meningar genom 

handlingar (Blumer 1967, s. 2). För att ha möjlighet att fånga detta behövde jag 

låta dessa idéer färga av sig på min intervjuguide. Istället för att bara be 

informanterna berätta om kriminaliteten ställde jag därför även frågor om vad de 

tänkte när detta skedde och vilken betydelse de som fanns omkring hade för 

handlingarna. Jag delade även upp min intervjuguide i tre delar där den första 

fokuserade på kriminaliteten och den andra på lämnandet av kriminaliteten. För 

att lämna intervjun med en god stämning och upplyftande känsla avslutade jag 

intervjun med att bland annat be informanten berätta om vilka styrkor de har fått 

efter deras resa mot ett liv utan kriminalitet och vad de skulle ge för råd till 

professionella och de som idag lever i en kriminell livsstil (Charmaz 2014, s. 66). 

(Se intervjuguide i bilaga 9.3). 

 

4.6 Bearbetning och analys av data 

Efter intervjuerna transkriberade jag inspelningarna genom att skriva ut allt som 

sagts i intervjun (Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Jag fingerade namn, ålder och 

ort redan i transkriberingen. Sammanlagt resulterade detta i 77 sidor text och 235 

minuter ljudinspelningar.  

 

Här vill jag poängtera att en intervju aldrig kan säga allt. Jag har inte med mina 

endast fyra timmars inspelning fångat allt som rör kvinnor och kriminalitet. En 

socialkonstruktivistisk hållning är att det som sägs i en intervju är påverkat av den 

kontext som intervjun utspelar sig i, både språklig och social kontext. Intervjuerna 

säger bara något om hur informanterna där och då funderade kring och uppfattade 

kriminalitet och mina frågor (Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). 

 

Efter transkriberingen var det dags att analysera. Charmaz (2014, s. 109-127) 

förklarar att analysen består av två faser, en initial och en fokuserad fas. Under 

den initiala fasen studerade jag fragment av materialet så som ord, meningar och 
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händelser. Jag kodade rad för rad med ord som förklarade materialet på ett 

analytiskt sätt. Jag försökte definiera vad det var som hände i materialet och vad 

det kunde betyda. Mitt mål var att gå bortom de transkriberade orden och lyfta 

materialet till något nytt, mer teoretiskt och abstrakt. Under den första fasen var 

jag dock fortfarande öppen och nära materialet och skapade enkla koder i jakten 

på processer, reaktioner och handlingar (Charmaz 2014, s. 109-127).  

 

Under den fokuserade fasen tittade jag sedan noggrannare på mina initiala koder, 

jämförde dem med varandra och valde ut de koder jag såg som mest viktiga. Av 

dem bildade jag sedan fokuserade koder som var snäppet mer begreppsmässiga 

och teoretiska än de initiala (Charmaz 2014, s. 138-147).  

 

Enligt Thornberg (2012, s. 246-248, 252) ska analysen av data och 

litteratursökning i grundad teori ses som en interaktiv process där litteratur söks 

varefter analysen visar behov av mer kunskap inom ett område. När jag började 

koda mer fokuserat upplevde jag att alla informanterna berättade utifrån tre olika 

kategorier, inre motiv, relationer och samhälle. Det blev därför inom de tre 

områdena som jag sökte efter tidigare forskning innan jag gick vidare för att 

fördjupa den fokuserade fasen. De fokuserade koderna sorterades in under de tre 

övergripande kategorierna och bildade där en rad underkategorier. Detta kluster 

av sorterade kategorier använde jag för att ordna och skapa förståelse för 

materialet för att på så vis bättre kunna begripliggöra materialet för läsaren 

(Charmaz 2014, s. 298-299). 

 

Teoretisk kodning kan följa efter fokuserad kodning för att visa hur olika 

kategorier förhåller sig till varandra (Charmaz 2014, s. 138, 150-151) och jag 

gjorde därför ett försök att se hur allt hängde ihop. Mina skisser och anteckningar 

var ett stort stöd när jag under den här fasen formade kategorierna mer teoretiskt. 

Forskningsanteckningar är en viktig del i grundad teori enligt Hartman (2001, s. 

89). Under hela den här processen förde jag därför egna anteckningar över mina 

analytiska tankar, funderingar och framsteg. Jag sorterade, bearbetade och ritade 

olika skisser och mindmaps för att göra ett försök till ett teoretiskt ramverk så som 

Hartman beskriver det (2001, s. 89). 

 

Under min analys upptäckte jag något jag skulle vilja kalla för ett trevligt 

bekymmer. Materialet var späckat med intressanta insikter! Att omöjligt kunna 

presentera allt i det insamlade materialet är vad Rennstam & Wästerfors (2015, s. 
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235) kallar för representationsproblemet. Tyvärr har jag fått välja bort vissa 

intressanta fenomen och frågor kring kvinnors kriminalitet för att inte få ett 

oöverskådligt resultat där allt trängs och skapar kaos. Ett exempel på något jag 

valt att inte utveckla vidare eller lägga analytiskt fokus på är att kvinnornas 

kriminella karriär inte stämde överens med de utvecklingsbanor F. Andersson 

(2013, s. 62) upptäckte i sin avhandling om kvinnors kriminella karriärer. 

 

När jag presenterat resultatet har jag justerat citaten språkmässigt i de fall jag 

ansett att det behövts för att göra texten mer läsvänlig eller för att framställa 

informanterna på ett rättvist sätt (Zetterquist & Ahrne 2015, s. 51). Exempelvis 

har jag i vissa fall tagit bort upprepade ”liksom”, ”ju”, ”alltså” eller ”eeh”.  

 

4.7 Etiska överväganden 

För att öka trovärdigheten i min studie kan jag i enlighet med Ahrne & Svensson 

(2015, s. 24-26) öka transparensen genom en ständigt kritisk diskussion och 

genom att hela tiden vara tydlig med forskningsprocessen och mina val.  Något 

jag inte kan vara nog så tydlig med är en etisk diskussion. G. Andersson & Swärd 

(2008, s. 237) tar upp nytta och risk till diskussion. Har forskare ett speciellt 

ansvar för utsatta människor och borde lyfta fram deras röster eller borde de lämna 

de utsatta i fred? De menar att rösterna bör lyftas fram då det kan leda till kunskap 

som kan förbättra människors levnadsförhållanden och synliggöra maktstrukturer. 

Ett mål med min uppsats är att ge det sociala arbetet kunskap som kan användas 

för att utforma insatser och på så vis förbättra kriminella kvinnors 

levnadsförhållanden. Men då en kriminell livsstil kan tänkas kantas av många 

svårigheter blir ett etiskt dilemma balansen mellan nytta och risk (Andersson & 

Swärd 2008, s. 237). För att skydda mina informanter har jag endast intervjuat 

individer som lämnat kriminaliteten långt bakom sig och har en känslomässig 

distans till ämnet. För att ytterligare försäkra mig om att informanterna inte tar 

skada av intervjuerna har jag följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002, s. 7-14). Jag har därför både innan och under intervjun informerat om 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst i processen kan 

avbryta deltagandet. Jag har inhämtat samtycke samt anonymiserat informanterna 

i uppsatsen samt endast använt materialet till uppsatsen. Under redovisningen av 

resultatet är inte bara namn, ort och ålder fingerade utan även andra detaljer som 

skulle kunna riskera att röja identiteten, exempelvis någon situation som var för 

specifik eller namn på en skola.  
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Initialt hade jag tänkt använda mig av en särskild sorts intervjuer, narrativa 

livshistorieintervjuer, för att fånga vägen ut ur kriminalitet. Detta för att 

livshistorieintervjuer enligt Öberg (2015, s. 56) kännetecknas av vändpunkter och 

att ge mening åt det förflutna. Enligt Öberg (2015, s. 62) finns det dock en risk att 

livshistorieintervjuer kan röra upp svåra tankar genom att man berättar om 

traumatiska upplevelser. Detta bekräftades vid ett kortare samtal innan 

undersökningens start med en person som har ett kriminellt förflutet och där det 

framkom att just livshistorier är tungt och svårt att berätta om. Personen ifråga var 

dock ivrig att samtala om kriminalitet i sig, den kriminella perioden och vägen ut 

ur den.  

 

Jag valde därför av etiska skäl att inte använda narrativ metod med 

livshistorieintervjuer. För att ändå fånga vägen ut ur kriminaliteten är intervjuerna 

förvisso narrativt inspirerade men jag valde att endast ställa frågor om 

kriminaliteten i sig samt vägen ut ur och inte in i kriminalitet då vägen in kan ha 

startat p.g.a. exempelvis en svår barndom, medan vägen ut kan ha kantats av mer 

positiva händelser så som stöd och hjälp. Att endast vara inspirerad snarare än att 

fullt ut använda ett narrativt fokus där informanterna berättar kronologiskt var 

också det ett etiskt ställningstagande. Det gjorde att jag under själva intervjun 

kunde låta informanterna styra intervjuns fokus, ordning och struktur och på så 

vis försäkra mig om att intervjun inte skulle bli för emotionellt svår. Informanterna 

kunde själva välja vad som kändes okej eller inte okej att berätta.  

I de fall informanterna började beskriva att exempelvis den svåra barndomen 

kunde ha påverkat valde jag dock att inte ”haka på” utan bytte istället ämne eller 

återgick till det vi pratade om innan. Detta för att undvika att fastna i ett ämne som 

skulle kunna röra upp svåra känslor. 

 

För mig har det även varit viktigt att informanterna mår bra av att läsa den här 

uppsatsen. De har generöst gett av sin tid och delat sin historia med mig och jag 

vill i största mån undvika att återge deras berättelse på ett negativt sätt. Här finns 

en risk att principen om att skydda människor som studeras ställs mot principen 

att sprida viktig kunskap (Ahrne & Svensson 2015, s. 29). Lyckligtvis har det i 

studien inte dykt upp någon analytisk poäng eller liknande som riskerade att ställa 

informanterna i dålig dager och jag besparades ett svårt beslut. 

4.8 Studiens användbarhet  

Ett av de kvalitetskrav Larsson (2015, s. 24) lyfter fram är det pragmatiska kravet. 

Detta handlar om konsekvenserna av resultatet och vilket värde forskningen har 
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för praktiken. Min strävan har varit att studiens resultat ska vara användbart för 

det sociala arbetet. Valet av fokus på vägen ut ur kriminalitet anser jag kunna öka 

studiens användbarhet då det kan bidra till ökad kunskap om hur det sociala 

arbetet kan utforma insatser och behandling för kvinnor som vill lämna 

kriminaliteten bakom sig. 

 

Enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 26-27) är generaliserbarhet något som avgör 

om en studie är relevant eller inte. Detta är svårare i kvalitativa studier där det inte 

går att göra sannolikhetskalkyler på samma sätt som inom kvantitativa studier. 

Men ett sätt att generalisera kan vara att jämföra med andra liknande studier. Detta 

skulle kunna vara en tänkbar väg för mig, men då det visat sig att det finns relativt 

lite forskning om just kvinnor och kriminalitet blir detta svårt.  

Ett annat sätt är enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 26-27) teoretisk generalisering. 

Det handlar då om att relatera studiens resultat till teoretiska ramverk. Detta tänker 

jag kan vara ett sätt att generalisera men å andra sidan blir det en något mindre 

pragmatisk och verksamhetsnära kunskap. Även om min studie inte är på 

vetenskaplig nivå och därmed inte blir ett reellt forskningsbidrag vill jag behålla 

ambitionen att bidra med kunskap till det sociala verksamhetsfältet. För vad är 

forskning inom socialt arbete värt om det inte når fram till de människor som är 

själva kärnan i det sociala arbetets existens?   
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5. Resultat och analys 

Resultatredovisningen är uppdelat efter de tre kategorier som framkom i min 

analys: motiv, relationer och samhälle. När jag kodade fokuserat kunde jag plocka 

ut och fokusera de delar av materialet som var av analytisk betydelse. Istället för 

att rada upp kod för kod väver jag ihop allt till en berättelse som varvas med 

kvinnornas citat för att levandegöra resultatet. I vissa fall är mina frågor med i 

citaten för att visa sammanhanget. För att skilja på mina ord och informantens ord 

är mina ord markerade med F (Forskare) och informantens ord med I (Informant). 

Efter de olika kategorierna går jag vidare för att visa hur de olika delarna av 

resultatet hänger samman, något som kallas teoretisk kodning (Charmaz 2014, s. 

138, 150-151), men detta kommer att få sin plats i ett eget kapitel efter analysen.  

 

 

5.1 Motiv: ”Det började väl med ett tankesätt”  

Sara, Johanna, Isabella och Kristina beskriver allihop en lång inre resa som 

började i barndomen och som pågår än idag. I början sågs kriminaliteten som både 

spännande och oskyldig samtidigt som den också var ett medel i en redan 

kriminell miljö. I den miljön var kriminalitet inget avvikande och en normaliserad 

syn på kriminalitet letade sig fram.  

 

Det började väl med ett tankesätt, att man inte ser den sortens handlingar som 

särskilt avvikande som kanske majoriteten gör. (Isabella) 

Dels var det ju för att man vill ha saker, och så var det lite spänning i det hela 

också. Jag gjorde det inte bara för att försörja mig, utan jag tyckte ju att det var 

roligt. (Kristina) 

Är uppväxt i en missbruksfamilj där det inte fanns pengar till saker eller kläder. Så 

jag tvingades nästan ut i att stjäla det jag ville ha. Ville jag ha kläder på kroppen, 

då fick jag gå ut och stjäla det. (Johanna) 

 

Snart började gränserna för vilka handlingar som var acceptabla att förflyttas och 

ett kriminellt tankemönster tog plats. Brotten blev grövre, skulden lades på andra 

och brotten rättfärdigades.  

 

Men det skedde ändå ganska succesivt, förhållandevis snabbt, men ändå succesivt. 

Det var ju inte så att jag vaknade upp en morgon och gick och rånade nån. 

(Isabella) 



36 

 

Kläder var main brottet. Och sen gick väl det över till att man började slåss med 

folk, alltså misshandel, rå misshandel. (Sara) 

Men GUD hur kan människan ställa väskan sådär? Hallå, ställ inte väskan sådär! 

Den kan vem som helst stjäla! (Kristina) 

 

Även om brotten blev grövre var tankarna bakom de kriminella handlingarna så 

mycket mer än bara ett val mellan rätt och fel. Kriminaliteten var en skyddande 

mur, en sport, styrd av missbruk, impulser och omhändertagande värderingar.  

 

I: Så jag har nog använt mig lite av den egenskapen, min styrka att skydda mig 

själv liksom, att kom inte nära för då får du stryk.  

F: Varför vill du inte att man ska komma nära? 

I: Man växte upp i en värld där vuxna människor svek en. De fanns inte till. (Sara) 

Och sen så kom jag in i missbruket. Och där blir det också, man måste ha pengar 

för att kunna. (Johanna) 

Och spänningen, sen var det roligt, det vart lite sport över det, att det hände ju 

liksom nåt. (Kristina) 

Just nu känns det här bra och jag *paw paw paw*, impuls. (Sara) 

Hon muckar med folk, startar bråk och sen ställer hon sig bakom mig, hon visste 

att jag kommer att ta hand om den här personen. För att jag har alltid varit en 

människa som skyddat mina vänner. (Sara) 

 

Någonstans började samvetet göra intåg och smärtsamma insikter dyka upp. 

Normer kring exempelvis föräldraskap krockade med det kriminella livet och nya 

värderingar började växa fram. Att reflektera kring de egna värderingarna var 

dock inte alltid lätt och ibland gjorde moraliska övertramp så ont att självföraktet 

växte.  

 

Kristina beskriver hur det kunde gå till när samvetet gjorde intåg:  

I: Samtidigt som jag gick i behandling så började jag helt plötsligt få dåligt 

samvete 

F: Okej, är det så? 

I: Och jag började känna, ja men det här är inte rätt egentligen. Jo, det är ingen 

fara. Jag hade som två gubbar på axlarna 

F. Det blev som en inre strid 

I: Ja, så jag började få ett samvete och känna att, nej men fasen det här blir ju fel, 

man ska inte göra så. För det blir ju nån som blir drabbad i slutändan 
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F: I slutändan 

I: Sen fick jag barn, det vart, oh gud vad genant att torska här, det kanske kommer 

nån jag känner och ja, man började helt plötsligt bry sig, det kanske inte var så 

rätt. (Kristina) 

 

Johanna beskriver hur svårt det var när de egna värderingarna krockade med 

handlingarna. 

Och sen visste jag att jag hade lämnat mina barn, det var nåt som gick emot min 

moral fullständigt.[…] Tyckte inte själv att, men jag är inte värd, jag har ju lämnat 

mina barn, jag är inte värd vatten eller skiten under skorna. ( Johanna) 

 

Den inre omtolkningsprocessen startade med insikt och med egna tankar, inte 

nödvändigtvis med ett hindrande av de kriminella handlingarna. Innan denna 

process var i rullning nådde stödet inte fram till de bakomliggande styrande 

värderingarna. Så småningom började dock tankar om att kunna bättre och vilja 

mer med sitt liv överskugga kriminalitetens livsvärld.  

 

Johanna sätter ord på hur stödet kunde finnas där men inte nå fram:  

Då hade jag kontakt med socialförvaltningen, men jag gjorde ju allt för att lura 

dem såklart. (Johanna) 

Isabella beskriver skillnaden mellan att sluta med kriminalitet för att slippa att bli 

placerad ännu en gång och att sluta med kriminalitet på riktigt: 

Och sen, det var ju mer ett taktiskt beslut, sen det känslomässiga beslutet, det kom 

ju egentligen efter ett par år sen när jag kände att jag liksom ville leva mitt liv på 

ett annat sätt, ta ett annat umgänge och värdesätta mig själv på ett annat sätt. 

(Isabella) 

I slutändan handlar det om att du själv måste förstå och greppa och vilja. (Isabella) 

 

Samtidigt skildrar informanterna en latent kriminalitet som i början drar tungt. För 

även i det nya livet pockar det kriminella tankemönstret på och en stark vilja och 

extrem avhållsamhet krävs för att vandra i den icke-kriminella världen.  

 

Nu är det inte så himla mycket som det var i början, men när jag gick förbi bilar 

ute fick jag ont i nacken när jag gick och glodde, fast jag tog ingenting, det var så 

invant mönster. (Kristina) 
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I: Extremt ärlig och noggrann med att tänka till innan jag gjorde nånting, och gör 

fortfarande än idag. jag är extremt ärlig, skulle aldrig gå på bussen, hur stressad 

jag än är, och inte betala. 

F: Det blir en principsak 

I: Ja, det blir det för att jag behöver vara så ärlig för att, jag tror inte att det skulle 

vara så, men för min egen skull så tänker jag att om jag börjar tulla på en massa 

saker, om jag börjar tulla på att skita i att betala på bussen eller, ja det kan vara att 

gå mot rött, så kommer jag tycka att det är okej 

F: Mm 

I: Och tycker jag att det är okej så nästa gång kanske jag gör nåt annat som jag 

okejar, och då börjar jag tulla på saker som kan leda mig tillbaka till ett återfall. 

(Johanna) 

 

5.1.1 Analys – Den inre värdekartan målas om 

Sett till kvinnornas berättelser om hur de upplever kriminaliteten framstår motiven 

bakom kriminaliteten som en komplex sammansättning där bland annat 

värderingar, tid, plats och umgänge samspelar. Till att börja med förklarade några 

av kvinnorna att de redan tidigt i barnaåren antingen fick lära sig att brott är okej 

eller att de behövde kriminaliteten som ett medel för att få kläder på kroppen. Med 

en fot in blev steget inte långt till ytterligare brott. Omgivningens normalisering 

av kriminalitet internaliserades, brotten normaliserades och avancerade. Här går 

det att dra paralleller till Meads (1934, s. 218-220) teori om hur barn utvecklar sin 

identitet genom att lära känna kulturens normer och värderingar, och på så vis lära 

sig spelets regler. Kvinnorna lärde sig spelets regler och drog sina drag.  

 

Blumer (1969, s 2) menar att människor handlar utifrån den mening vi lägger i ett 

objekt och att denna mening både formas och omtolkas i interaktion. Citaten i den 

här studien visar att när syftet och tankarna bakom de kriminella handlingarna var 

att spela spelets regler, införskaffa narkotika, skydda sig mot en värld som svikit 

och att skydda vänner då var kriminaliteten försvarsbar och berättigad.  

 

Här vill jag även lyfta fram att föreställningar om hur kvinnor ”ska” vara, 

exempelvis omhändertagande, inte anses vara kompatibelt med ett liv i 

kriminalitet (Steffensmeier & Allan 1996, s. 476; Estrada & Nilsson 2012, s. 196). 

Men trots det ses här att en egenskap så som omhändertagande i allra högsta grad 

gick att kombinera med och till och med trigga kriminella handlingar i form av 

våld för att skydda vänner. Detta kan ses som både ett exempel för hur mycket 

som kan missas när stereotypa föreställningar och normer förenklar kvinnors 
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kriminalitet samt ett exempel för hur meningen bakom kriminaliteten, att skydda, 

gör kriminella handlingar berättigade. 

 

Inte heller blev kriminaliteten ett problem när den i enlighet med det kriminella 

tankemönstret (Yochelson & Samenow 1976) försvarades med att det var andras 

fel att brottet begicks. Utifrån hur kvinnorna berättar går det att se att de uppfattade 

det som att omgivningens normer internaliserades och blev en del av de egna 

värderingarna. Inställningen till och avsikten med kriminaliteten formades av de 

värderingarna och kvinnorna berättar att de sedan handlade utifrån dem och den 

mening de gav till de kriminella handlingarna. Sett utifrån det sociala arbetet kan 

det vara av vikt att se hur den mening en individ i aktiv kriminalitet lägger i 

kriminella handlingar skiljer sig från den mening en socialarbetare lägger i 

kriminalitet. Ses kriminalitet som något rättfärdigat, produktivt och bra blir det 

svårt att se syftet med att lämna den bakom sig. Dock har alla kvinnorna i studien 

lämnat kriminaliteten bakom sig och någonstans borde därför meningen omtolkats 

och nya styrande värderingar ersatt de kriminella motiven.  

 

Början till denna omtolkning som Blumer (1969, s 2) talar om kunde i studien ses 

när det uppstod någon form av krock mellan de egna värderingarna och 

omgivningens. Schalkwijkb, Spruita, Stamsa & Vugta (2016, s. 12-13, 18-19) såg 

i sin studie att ökad självmedvetenhet kunde kopplas till minskad brottslighet. När 

de inre tankarna och värderingarna hamnar i konflikt med handlingarna väcks 

skuldkänslor, något man vill undvika. Detta kunde bekräftas i min studie då 

kvinnorna skildrar ett ifrågasättande av den kriminella livsstilen som följd av 

samvetets intåg, insikt och funderingar. Från början krockade vare sig de 

kriminella handlingarna eller omgivningens normer med de egna värderingarna, 

men efter en tid uppstod en diskrepans mellan egna värderingar och 

omgivningens. Det kunde vara när omgivningens normativa förväntningar på 

föräldraskap krockade med det egna kriminella livet eller när de egna 

värderingarna började upplevas bättre än de som rådde i den kriminella världen. 

Oavsett i vilken ände diskrepansen uppstod blev det svårare och svårare att begå 

brott när tankar väcktes, insikter uppstod och när värderingarna omtolkades och 

nya inre drivkrafter uppstod. 

 

Vändpunkten då den inre kartan började målas om kom således med egna insikter 

och började inombords, inte med andras straff, vilket talar för att det inte går att 

räkna med att exempelvis ett fängelsestraff i sig är det som vänder situationen. 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
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Utifrån hur kvinnorna berättade om sina upplevelser var det istället en 

presentation av alternativa tankesätt samt möjligheten att få tid och rum för egna 

tankar och ett eget känslomässigt beslut att sluta med kriminalitet som blev början 

på det som slutligen ledde till ett lämnande av kriminaliteten. Ett stöd eller en 

påföljd som inte når fram till de bakomliggande styrande värderingarna kan heller 

inte leda till att värderingar omtolkas och handlingar ändras. Här vill jag dock 

lyfta fram att en av kvinnorna beskriver att medvetenheten om att värderingarna 

krockade med de egna handlingarna ledde till att hon föll djupare ner i självförakt. 

Hon upplevde sig inte längre vara värd något. Här blev det därför inte alls så att 

självmedvetenheten minskade kriminaliteten (Schalkwijkb, Spruita, Stamsa & 

Vugta 2016, s. 12-13, 18-19). Detta anser jag vara en viktig tankeställare för det 

sociala arbetet. I arbetet med kriminalitet är straff, domar, tillsyn och påföljder en 

självklar del. Om detta även breddas med en fördömande attityd, då står det i klar 

kontrast mot upplyftandet av den som upplever sig vara på en känslomässig 

botten. Utan detta upplyftande är personen kvar på botten och detta skulle kunna 

försvåra arbetet med att långsiktigt minska kriminalitet. Att ett självförakt 

försvårar lämnande av kriminalitet gör också kvinnors självbild till en viktig 

faktor att beakta i behandlingar och forskning om kvinnors kriminalitet.  

 

Jag vill även lyfta fram att anledningen till att en kvinna (Johanna) upplevde ett 

självförakt var att hon hade lämnat sina barn. Även Kristina upplevde känslor 

kring sitt föräldraskap där det dåliga samvetet kom när hennes föräldraskap inte 

motsvarade det förväntade normativa föräldraskapet. Detta talar för att det är 

viktigt att kvinnor i kriminalitet får uppleva och sträva efter ett positivt 

föräldraskap för att de ska kunna klara och vilja att lämna kriminaliteten. 

Rodermond, et al. (2016, s. 20-21) menar att föräldraskap både kan leda till återfall 

och vara en vändpunkt, vilket resultatet i den här studien bekräftar, men utifrån 

hur kvinnorna berättar om deras upplevelser ser jag även en antydan om att 

föräldraskapet behöver vara kantat av positiva upplevelser för att föräldraskapet 

ska vara en vändpunkt och inte en återfallsrisk. 

 

När kvinnorna sedan lämnat kriminaliteten bakom sig berättade de att det inre 

kriminella tankemönstret satt djupt, kriminaliteten låg kvar latent och drog hårt. 

Kvinnorna berättade hur de använde olika taktiker för att undvika ett återfall. De 

höll sig undan triggande miljöer och situationer och de tillämpade extrem 

avhållsamhet och moralisk beslutsamhet. Utifrån kvinnornas skildringar går det 

att se att de dels gjorde ett aktivt val varje dag att avstå kriminalitet, men också att 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S1359178916300210
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de uppbådade en enorm viljestyrka för att leva ett liv på andra sidan 

kriminaliteten. Att kvinnorna klarade det är imponerande men också en signal om 

att detta är något som inte får glömmas bort i behandlingen av kriminalitet. Ju 

svårare det är att avstå, desto längre behöver stödet vara. Och ju större viljestyrka 

som behövs för att avstå desto viktigare kan det tänkas vara att viljan att avstå 

kriminaliteten börjar inifrån och inte utifrån, för att skapa förutsättningar att hänga 

kvar även när yttre drivkrafter i form av exempelvis stöd från det sociala arbetet 

så småningom avtar.  

 

5.2 Relationer: ”Dom var ju också bråkiga och busiga liksom”  

Sara, Johanna, Isabella och Kristina var tidigt omringade av kriminalitet och växte 

upp i en miljö där kriminalitet var normaliserat och uppmuntrat. Samtidigt möttes 

kriminaliteten av fördömanden, inte minst för att det stack i ögonen att en tjej var 

allt annat än laglydig och lugn.  

För jag tror det var normaliserat mycket, i både området jag bodde i och kretsarna 

jag umgicks och ja, media kanske, filmer och musik. (Isabella) 

Man får en, ja vad ska man säga, uppfostran går ut på att lura myndigheter, stjäla 

om du kan, så det hade jag ju med mig, att vi spottar åt polisen och vi stjäl det vi 

kommer över, och på den vägen var det väl. (Johanna) 

F: Kände du andra som inte var involverade i det här? 

I: Ja  

F: Vad hade du för relation till dem? 

I: Den vart mer och mer avlägsen eftersom dom tog avstånd till vad jag gjorde 

F: Okej, vad tänkte du då, när de… 

I: Men det vart, det förstärkte väl bilden på nåt sätt om att det fanns ett vi och ett 

dom. Och att man inte var förstådd 

F: Okej 

I: Och att det cementerade ett utanförskap på nåt sätt 

F: Var det nästan så att det gjorde det värre, att de sa ifrån? 

I: Ja, om de hade sträckt ut handen och vart så här, kom vi gör det här istället, det 

där är ju bara dumt, istället för att backa och bli såhär, åh vad konstig du är, dig 

vill inte jag vara med. Det är klart att det hade gjort skillnad, ja. (Isabella) 

F: Men du säger att de inte är dömande, har du upplevt att människor har dömt 

dig? 

I: Ja, inte bara upplevt, utan fått höra, eftersom att först och främst så är det inte så 

jättevanligt att en tjej beter sig som en pojke, det är mer acceptabelt av en pojke att 

vara vild och bråkig och slåss i skolåren, men är man tjej så ska man va på ett visst 

sätt 

F: Mm 

I: Och jag har ju definitivt inte varit på det sättet. (Sara) 
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Snart kantades livet i den kriminella världen av svek, hat, utnyttjande, rivalitet och 

våld. Flera av kvinnorna skildrade också en känsla av att inte duga och att inte 

vara värd någonting.  

 

F: Hur länge levde du på gatan? 

I: 3 år 

F: Mm, okej 

I: Ja, där stjäl man ju hela tiden, när man hamnar i missbruk som tjej eller som 

kvinna sådär, då blir man väldigt, dels så är det fruktansvärd rivalitet 

F: Är det så? 

I: Finns ingen som har en kvinnlig vän ute i missbruket, det är jättestor rivalitet 

F: Hur menar du rivalitet? 

I: Två tjejer kan inte umgås, för då kanske man har en kille som har narkotika och 

som kvinna så är det enklast att vara med en man som har narkotika. […] Mycket 

hat ute bland kvinnor, man tycker man borde hålla ihop. 

F: Ja 

I: Men det finns ingen, inte sånt, man är väldigt ensam som kvinna därute. 

(Johanna) 

Det är bara en tidsfråga innan man dör i såna kretsar liksom. Beroende på vad det 

är för kriminalitet, det är ju inget liv som man kan känna sig avslappnad i, man är 

alltid på helspänn, man är alltid misstänksam, alltid på hugget. Och man har inte 

äkta vänner i såna umgängen för alla utnyttjar alla i dom gängen. (Sara) 

Ja, jag hade inte speciellt höga tankar om mig själv. Jag var en misslyckad 

människa och jag kommer alltid vara det tänkte jag, jag kommer aldrig lyckas med 

nåt i livet, och så tänkte jag att jag inte är värd nåt bättre. (Johanna) 

 

Jakten på status pågick samtidigt som bus och bråk förenade.  

 

De andra i gruppen? Hur de var? De var ju också bråkiga och busiga liksom. 

(Sara)  

Nej, men det vart ju lite status också, att man var duktig på att stjäla, man fick tag 

i mycket, man hade lätt för att få in pengar. […] Min identitet var ju i 

kriminaliteten och i drogerna. För att man vart ju nån, ja man steg lite i graderna, 

för man hade mycket saker i omlopp och det var mycket pengar och så. (Kristina) 

 

Kriminaliteten var både något som hände i kölvattnet av männens brott och ett sätt 

att slå sig fri från männen. För Johanna och Kristina som levde länge i en 

missbruksvärld var brotten ibland könsuppdelade och männen gjorde inbrott 

medan kvinnorna satt bakom ratten eller var ute och stal kläder i butiker.  
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När man inte har nån kvinna, tjej som man kan vända sig till då hamnar man 

nånstans i en slags beroendeställning av män därute. Som tjej är du ju egentligen 

inte så drivande, utan man hänger med mannen och man blir väldigt utnyttjad. 

Man får ju kanske köra bilar för då, blir man stoppad så är det ju jag som kvinna 

som får ta det, och likadant med droger, man får bära drogerna på sig. (Johanna) 

I: För att man driftar [får ihop pengar till droger, min anm.] själv och då stiger 

man lite i status 

F. För vem? Männen eller kvinnorna 

I: Både och 

F: Vad tror du männen tänker kring, alltså, vad männen tänker om kvinnor som är 

kriminella? 

I: Jag tror att man får lite mer status, de sätter sig inte på en på samma sätt som 

dom gör med, att man har lite mer att säga till om 

F: Mhm 

I: Du är ju inte lika beroende av män på samma sätt som du är om du inte stjäl, för 

de flesta kvinnor inom missbruk är beroende av män. Dom har ju mycket lägre 

rang, och dom är oftast väldigt beroende av männen. Det är oftast män som förser 

dem med droger. Jag tror att män oftast blir lite rädda för, eller dom är lite mer 

avvaktande emot kvinnor som kan drifta själva. (Kristina) 

 

Alla kvinnorna i studien förklarade de snirkliga vägarna genom kriminaliteten 

med hjälp av relationers betydelse. Bredvid kvinnorna fanns oftast en pojkvän 

som antingen drog ner kvinnorna i kriminalitet eller drev kriminaliteten på flykt. 

Att bli förälder och få barn var också en relation som ruskade om. Ibland väckte 

det en längtan efter att ge barnen ett bättre liv, ibland försörjdes barnen med stulen 

barnmat och blöjor, ibland blev det för mycket och allt rasade samman.  

 

Sen fick jag barn och då, det var med en kille som var i missbruket så han lämnade 

jag och höll mig, ja men nykter och drogfri och ingen kriminalitet direkt i ett par 

år där då. Sen träffade jag en annan kille, så vi fick barn, men på nåt sätt hamnade 

jag i en depression då och tog till droger igen och lämnade både barn och man. 

(Johanna) 

Någonstans på vägen bland stormiga relationer och mänskliga möten började 

självbilder ruckas på och invanda spår bytas mot nya miljöer. När mönster bryts i 

relationerna skapas tankeställare och när snälla ord sägs och ett icke-dömande 

bemötande visas händer något med identiteten. I nya umgängen startas ett nytt liv, 

om än kantat av kulturell osäkerhet och nybörjarskap. 

 

Det var i samband med separation med pojkvännen som jag var tillsammans med 

då, då jag fortfarande levde väldigt uppfylld i det här livet. Och han gick ner sig 

ganska mycket i missbruk och kriminalitet, ja det var i samband med det tror jag, 
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som jag tog ett officiellt steg ifrån det livet. (Isabella) 

Sen träffade jag en gammal pojkvän som hade mycket problem och missbrukade 

så att jag började ju också igen. […] Träffade en annan kille som också sålde. […] 

Och jag kan väl med handen på hjärtat säga att det var han som fick mig att öppna 

ögonen och se att Sara, du borde kanske tänka på vilka du umgås med. (Sara) 

Att jag fick förtroende och att de inte såg på mig som typ, att jag bara var det jag 

hade gjort, utan att det fanns en person bakom som hade potential till att göra 

annat också liksom, och jag fick visa framfötterna. (Isabella) 

Och många av dem hade ju redan suttit inne och kommit ut och suttit inne och så. 

Så de sa, -Nej, fan Sara. De dömde mig inte. […] De lät mig vara den jag var men 

sa till mig, -Nej, Sara, skärp till dig för fan, men gör du inte det så är det ditt liv. 

(Sara) 

Hon sådde ett frö där hos mig att, och hon var väldigt sådär att du är värd något 

annat. (Johanna) 

Jag ville, fast jag ville inte, för när man är mitt uppe i det så har man svårt att 

släppa det, fast det är jättedestruktivt, det är en identitet där ute. Där vet jag vem 

jag är, vad jag kan göra, hur jag ska bete mig. Här skulle jag in i nåt helt annat, det 

är ganska skrämmande […] Och jag har alltid presenterat mig som före detta 

knarkare, det var min identitet och när jag hade gått ett år på skolan, då upptäckte 

jag att jag presenterade ju mig som Johanna. (Johanna) 

 

5.2.1 Analys – Identitetsförvandlingen tar fart 

Utifrån kvinnornas berättelser om sina upplevelser går det att se att kriminaliteten 

inte var en sak för sig utan en del i ett relationellt sammanhang. Kriminaliteten 

fanns tidigt med i det sociala umgänget och flera av kvinnorna uppfostrades till 

att begå brott redan som barn, något som till viss del bekräftar Gottfredson & 

Hirschis (1990) teori om att föräldrars bristande gränssättning påverkar en 

kriminell utveckling. Men de (ibid) menar också att bristande gränssättning ger 

bristande självkontroll och detta är något som inte riktigt går att hitta i dessa 

kvinnors berättelser. Kvinnorna berättade att de tidigt introducerades i ett 

kriminellt umgänge och att kriminella handlingar var en normaliserad del av det 

sociala umgänget. I den kontexten kunde kriminalitet bland annat användas för att 

få ökad status i gruppen och var därmed en meningsbärande handling och inte 

något som bara hände för att de inte kunde kontrollera sina handlingar. När 

personer som inte var involverade i kriminaliteten fördömde de kriminella 

handlingarna väcktes även en känsla av ett ”vi och dem” vilket ledde till ett 

ställningstagande att tillhöra ”vi”. Detta visar på hur interaktioner formade 

handlingarna snarare än att bristande självkontroll formade dem, vilket stämmer 
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bättre överens med hur Blumer (1969, s. 2) menar att interaktioner formar 

meningen bakom objekt, exempelvis kriminalitet. I umgänget med likasinnade 

blev kriminaliteten normal, självklar och något som tillhörde den egna gruppens 

mönster. I mötet med utomstående blev kriminaliteten ett ställningstagande och 

ett markerande av grupptillhörighet.  

 

Sett till både studiens resultat och tidigare forskning (Steffensmeier & Allan 1996, 

s. 476; Estrada & Nilsson 2012, s. 196) går det också att anta att kriminella 

handlingar som begås av specifikt tjejer snabbare fördöms och i interaktion med 

andra döms som felaktiga. Detta ger att kriminaliteten inte bara är kriminalitet 

utan också ett normbrytande beteende som kommer att dömas hårdare än pojkars 

och mäns kriminella handlingar.  

 

Utöver att kriminaliteten var normaliserad i det egna umgänget samtidigt som den 

var normbrytande i andras ögon så kantades relationerna av svek, hat, våld, 

utnyttjande och rivalitet. Av kvinnornas berättelser går det också att uttyda att 

kvinnor drabbas hårdare av kriminella relationer. De blir utnyttjade av män och 

rivaliserar med kvinnor, vilket gör dem dubbelt utsatta. Här blir de kriminella 

handlingarna något som inte nödvändigtvis tolkas som att begå brott mot lagen 

utan som ett sätt överleva och att slåss för sin position. En av kvinnorna beskriver 

hur hon använder kriminaliteten för att slå sig fri från männens utnyttjande. 

Genom att begå brott själv blir kriminaliteten ett sätt att bli självständig i 

förhållande till männen, ett fenomen som även skymtat fram i tidigare forskning 

(Ungmark 1992, s. 143; Kristiansen 1999, s. 254).  

 

Mead menar enligt Hwang & Nilsson (2011, s 69-70) att andra människors 

attityder formar självbilden och att positiva förhållningssätt hos de sociala 

interaktionerna behövs för en positiv jaguppfattning.  Här går det att anta att när 

interaktionerna kantas av svek, hat och utnyttande blir självuppfattningen negativ, 

vilket också bekräftas i studien där flera kvinnor förklarar att de kände sig 

misslyckade och inte värda någonting. Eftersom kvinnorna i studien både berättar 

att de upplevde att de dömdes hårdare, utnyttjades, hade dysfunktionella relationer 

och i vissa fall fick en svårt naggad självbild av det går det här att anta att det 

sociala arbetet behöver utforma särskilda insatser för kvinnor som lever i den 

kriminella världen. Men vad för en komponent ska finnas med i en sådan insats? 

Om det är så att relationer har betydelse för kriminaliteten i den kriminella världen 

borde just relationer ha betydelse även under lämnandet och i livet efter 

kriminaliteten.  
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Forskning bekräftar att relationer, såväl kärleks- som föräldrarelationer, påverkar, 

drar ner, lyfter upp, väcker tankar eller kaos. Men det är en spretig bild som 

förklarar att kärleksrelationer både minskar kriminalitet och saknar effekt på den 

(Cobbina, Huebner & Berg 2012, s. 331, 347; Joosen et al. 2016, s. 14) och att 

föräldraskap både kan minska och öka kriminalitet (Rodermond et al. (2016, s. 

20-21, 143, 151-155). Av kvinnornas berättelser går det inte att verifiera det ena 

och utesluta det andra, utan det är just så komplicerat att en och samma kvinna 

upplever hela registret under en kort period. Utifrån studiens kvalitativa inriktning 

går det, istället för att hitta enskilda orsakssamband, att förstå att relationernas 

innehåll och kvalitet har betydelse för hur kvinnorna ser på kriminaliteten och 

därmed också de kriminella handlingarna. Det är därför det går att dra en slutsats 

att för kvinnorna i studien är relationer en betydelsefull, meningsbärande 

komponent under lämnandet av kriminaliteten. 

 

I de fall en pojkvän eller ett föräldraskap väckt tankeställare och ruckat på den 

kriminella identiteten har det sociala arbetet en chans att fånga upp och nå fram. I 

de fall det inte finns en öppning är det just med en bra, kvalitativ, uppmuntrande 

och positiv relation som en ny identitet kan börja ta form. Rodermund et. al (2016, 

s. 21) menar att kvinnor minskar kriminaliteten när det kriminella umgänget 

minskar, vilket talar för att en del av insatserna borde utformas för att kunna 

erbjuda ett alternativ till dysfunktionella relationer och därigenom också skapa 

möjlighet att restaurera en negativ självbild. Genom att vara medveten om att det 

är en ny, skör identitet som kantas av kulturell osäkerhet där det kanske inte är 

självklart vem man är, vad man ska göra och hur man ska bete sig, kan också det 

sociala arbetet hänga kvar och fortsätta ge stöd under byggandet av en ny självbild 

och identitet.  

 

 

5.3 Samhälle: ”Då skulle jag känna att jag var en del av samhället 

igen”  

 

Redan från början etablerades ett samhälleligt utanförskap och samhällsföraktet 

bredde ut sig.  

 

För mig handlade det mycket om klass. Jag hade aldrig pengar, jag hade aldrig 

dom sakerna som kanske andra hade och i yngre ålder trodde jag att det handlade 
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om prylar och kläder. (Isabella)  

Man pratade om hur dåligt samhället var eller vissa personer eller instanser. 

(Isabella) 

 

Kvinnorna upplevde att samhället misslyckades med att ge dem stöd i skola och 

hem och lärdomen var att samhället inte gick att lita på och att kvinnorna var 

värdelösa. Att hamna på anstalt kunde ibland bli en tankeställare men samtidigt 

upplevde de sällan att någon behandling nådde ända fram eller varade tillräckligt 

länge för att göra verklig skillnad. Kvinnorna beskrev att när samhället missade 

deras kriminalitet fick männen möjlighet att vila upp sig på anstalt medan 

kvinnorna lämnades ute i det hårda livet. 

 

Jag kunde ju inte sitta stilla […] och de skickade ut mig dag ut och dag in […] det 

var ju aldrig nåt positivt så jag växte ju upp i en tro på att jag faktiskt inte var, ja 

jag kunde inte bete mig. […] Till slut blev hon så förbannad att hon sa att jag kan 

åka tillbaka dit du kom ifrån och det var väl de orden som satte, för det var lite så 

att tyckte de att jag var värdelös så ska jag visa dem hur jävla värdelös jag är. 

(Sara) 

Det var ju då [på anstalt, min anm.] jag började tänka på, liksom, va fan, ska jag 

verkligen leva mitt liv så här? […] Jag började fundera, är det diagnos, vad är det 

för fel? […] Kan säga att jag skärpte mig inte riktigt efter, man tänker att det ska 

avskräcka men när jag kom ut så började jag ju hänga med vänner som jag hade 

haft länge. (Sara) 

Jag hann ju liksom inte bli tillräckligt stabil innan jag hamnade på hemmaplan 

igen. Jag var många månader i behandling men man behöver ganska lång tid. 

(Johanna) 

Männen åker ju mer i fängelse, konstigt nog, än vad kvinnor gör, eftersom det ofta 

är kvinnor som bär narkotika och kör stöldgodset, […] kvinnor slits hårdare, för 

männen åker in och vilar upp sig. (Johanna) 

 

De kriminella handlingsmönstren satt djupt och var svåra att behandla och avsluta. 

Att underskatta kvinnornas kriminalitet var ett misstag men ett ganska uppskattat 

sådant, åtminstone för kvinnorna.  

Men, och det var det svåraste, jag har jobbat väldigt mycket med mitt missbruk, 

med mitt medberoende, våld i nära relationer och med vuxet barn och 

kriminaliteten, och det var det svåraste att jobba med, det var jätte, jättesvårt att 

sluta med kriminaliteten. (Kristina)  

Jag tror att den ofta underskattas. [Kvinnors kriminalitet, min anm.] Så tror jag att 
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det är enklare att komma undan som kvinna, i lagens mening och gentemot polis. 

Jag tror att man i större omfattning skuldbelägger män. Att man vet att man ses 

som ett offer och jag tror att man kan spela på det många gånger. (Isabella) 

I: När jag skulle sluta med kriminaliteten när jag gick in i behandling, så sa min 

terapeut: -vi tar det viktigaste först och det är att du slutar med drogerna, sa han. 

Och då tänkte jag, ja men gud va bra, då kan jag ju snatta lite till 

F: Är det så! 

I: Ja så var det! Gud vad skönt tänkte jag, då är det inte så farligt, då kan jag snatta 

lite. (Kristina) 

 

Att sluta med kriminalitet var att börja om från noll, något som inte lockade.  

 

I: Dom slängde ju ut mig från behandlingshemmet, för jag hade inte någon aning 

om vad jag skulle göra.  

F: Nej, hur kändes det då? 

I: Ja, det kändes förjävligt, jag vart jätteförbannad, men då säger dom att vi kan 

inte lära dig mer nu, du har fått till allt, nu måste du ut och praktisera det du har 

fått lära dig 

F: Mm 

I: Okej, men vad fasen ska jag göra då? Jag har inte gjort någonting? (Kristina) 

 

För att nå fram behövde de negativa konsekvenserna av kriminaliteten och de 

positiva konsekvenserna av ett nytt liv belysas för att överskugga fördelarna med 

kriminalitet.  

 

Det finns alltid en gemenskap, det är en ganska sjyst verklighetsflykt, typ 

vardagsflykt, lättillgängliga pengar, kickar. (Isabella) 

Men hon var såhär rak också, hon försökte inte linda in det, utan hon sa så här kan 

du inte ha det, du lever i en misär. Och det var det jag behövde höra. (Johanna) 

Men alla tänker så här, -men gud, jaha, ska jag sluta knarka, ska jag sluta stjäla, 

men vad ska jag göra då? Vad fan, det finns ju inget roligt kvar. -Jo, det kan vara 

skitkul här också! Det beror lite på hur man gör det. (Kristina) 

Alla kvinnor vittnade om någon samhällsrepresentant som lyckades brygga 

avståndet och skapa samhällsdelaktighet. I de flesta fall var det en professionell 

med ett eget kriminellt förflutet som både blev en förebild att följa och ett 

trovärdigt facit på att det går att lämna. Något som också överbryggade avstånd 

var när de professionella såg hela människan, något som gjorde att kvinnan inte 

längre bara var en kriminell utan också mamma, kvinna och människa.  
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I: Men jag fick förebilder kanske, alltså personer som själv hade gått igenom 

samma sak och lämnat det bakom sig [Kris, min anm.] 

F: Okej 

I: Så att jag tror väl det var först så 

F: Mm 

I: Typ att jag kunde se upp till dem eller se hur dem förde sig och hur de var, och 

att jag fortfarande upplevde att dom hade status eller liksom var tuffa, fast de hade 

lämnat det bakom sig. (Isabella) 

Att jag slutade med allting berodde ju på att jag fick förtroende för han som hade 

behandlingshemmet. […] Det var ju på grund av honom, annars hade jag nog 

aldrig vågat ta det steget ut. Jag behövde inte dölja någonting, han hade själv levt 

så och han hade haft samma bakgrund. (Kristina) 

Hon liksom fanns där och ville ha med mina barn där i min resa framåt, hon 

inkluderade hela tiden mina döttrar och hon var med mig på möten och ja, men 

hon var väldigt engagerad, fast väldigt hård. (Johanna) 

 

Kvinnorna beskriver också hur professionella kunde vända deras syn på sig själva 

som värdelösa till värdefulla. När de professionella inte dömde rasades murar och 

en positiv självbild kunde börja byggas.  

 

Jag upplevde de inte som auktoriteter, jag kunde kliva in i deras rum och känna att 

här kommer jag inte att bli dömd. Hur jag än komma var så kommer de bara låta 

mig vara den personen jag är. (Sara) 

De såg det jag hade gjort bra mer än det jag hade gjort dåligt. (Isabella) 

Och jag minns psykologen, för jag kom en dag och bara -jag är värdelös, jag fixar 

ingenting. […] -Men Sara, det är på grund av din diagnos. […] Och jag fick ett 

helt annat perspektiv, jag trodde att jag var misslyckad, men fan, jag är ju jävligt 

bra liksom. (Sara) 

Först när hela pusslet var lagt, samhällsdelaktigheten fast och identiteten ny kunde 

kvinnorna känna att kriminaliteten låg stadigt bakom. Att få ordning på ekonomin, 

få bostad, utbilda sig och få jobb var bitar som behövde falla på plats innan 

kvinnorna kunde känna att de var någon bortom kriminaliteten. Slutligen fanns 

det en stor liten detalj som kunde göra skillnad: att ha roligt på vägen.   

 

Det jag hade som mål var att utbilda mig, ta tillbaka mitt körkort, få ett fast jobb 

och en lägenhet, […] för att då skulle jag känna att jag var en del av samhället 

igen. (Johanna)  
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Det handlar ju om att jag behövde lära känna mig själv först, och sen försöka. Idag 

är ju jag Kristina. Då var jag antingen missbrukaren eller kriminella. Och sen ett 

tag efteråt var jag också missbrukare, före detta missbrukare. Och det är jag inte 

längre heller, utan just nu är jag Kristina. (Kristina) 

Man behöver ha lite roligt på vägen också. Och det är jätteroligt att hitta sig själv 

och tillfriskna, det ska vara kul. Visst ibland kan det vara lite tufft när man får 

jobba med tuffa bitar. Men det ska vara kul, och man ska vara väldigt nyfiken och 

se, ja vad hittar jag nu? Vem är jag? (Kristina) 

 

5.3.1 Analys – Samhällsförakt vänds till samhällsdelaktighet 

Kvinnorna i studien vittnar om upplevelser av ett tidigt samhälleligt utanförskap 

utan stöd och resurser vilket är i enlighet med tidigare forskning om hur en 

problematisk och utsatt social position i samhället korrelerar med kriminalitet (F. 

Andersson 2013, s 41-42). Inte nog med att stödet uteblev, det var också antingen 

för kort för att göra skillnad eller kantad av okunskap. Tidigare forskning visar att 

stödet behöver vara långsiktigt, intensivt och interaktivt samt fokusera på 

delaktighet, att utveckla förmågor och även erbjuda eftervård för att fungera 

(Davis, Bahr & Ward 2012, s. 465), men om detta även gäller för kvinnorna i den 

här studien blir svårt att säga då behandlingen har varit av varierande grad. Det 

som går att se är att när behandlingen var alltför kortvarig var kvinnorna snart 

tillbaka i kriminaliteten igen. Utifrån kvinnornas berättelser går det att skönja ett 

samhällsförakt som kan tänkas vara en konsekvens av den utsatta 

samhällspositionen. Om så är fallet blir det i de här kvinnornas berättelser en inte 

helt långsökt slutsats att kvinnornas utsatta position samt det uteblivna och 

undermåliga stödet inte bara gjorde att kriminaliteten levde vidare utan också 

skapade en attityd som ökade kriminaliteten. Detta om något talar för vikten av 

att det sociala arbetet satsar på målgruppen. 

 

En intressant tankeväckare är att forskning visar att behandling mot droger är 

viktig för att komma åt kriminalitet (Davis, Bahr & Ward 2012, s. 465). Trots det 

berättade en av kvinnorna att när behandlare sa att de skulle ta det viktigaste först, 

drogerna, då upplevde hon det som en lättnad i och med att hon kunde fortsätta 

med den kriminalitet som både var svår att sluta med och som lockade. Hennes 

berättelse kan tolkas som att kriminaliteten var såväl underbehandlad som 

underskattad, även det i linje med tidigare forskning (Scroggins & Malley 2010, 

s. 146).  
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Men någonstans vände situationen för kvinnorna, alla är de idag delaktiga i 

samhället och lever ett liv utan kriminalitet. Så var började det, om inte i 

behandlingen? Kvinnorna berättade hur de upplevde att enskilda 

samhällsrepresentanter lyckades nå fram. En del av dessa hade ett eget kriminellt 

förflutet och kunde på så vis vara ett levande, trovärdigt facit på att det både går 

och är värt det att sluta med kriminaliteten. Gemensamt för 

samhällsrepresentanterna som nådde fram var dessutom att de såg bortom 

kriminaliteten och räckte fram en hand till människan bakom. Flera av kvinnorna 

skildrar en upplevelse av att vara värdelös och misslyckad och i deras berättelser 

går det att se att när kriminalitetens kugghjul gnisslar till och stannar upp är det 

också för att någon kommer med ett nytt bemötande och visar att värdelös är 

värdefull. Detta för mina tankar till den tidigare forskning som visar på vikten av 

att ta vara på kvinnors aktörskap och se styrkor och kompetenser bortom det 

problematiska (Hyden & Øverlien 2013, s. 181; T. Andersson 2013, s. 169). 

Eftersom ett bemötande och ett förhållningssätt likt detta hade så pass stor 

betydelse för kvinnorna att de kunde lämna kriminaliteten även när behandlingen 

inte nådde ända fram går det att här ana en av de faktorer som haft störst betydelse 

i arbetet med kvinnornas kriminalitet. Detta går även att förstå i ljuset av Blumers 

(1969, s. 2) tredje princip, att mening omtolkas i interaktion med andra människor. 

Med hjälp av professionella kan kvinnorna omtolka den mening de tidigare lagt i 

kriminaliteten, det icke-kriminella livet och den egna självbilden. Genom den 

omtolkningsprocessen blir det möjligt att få en ny syn som uppmuntrar ett 

lämnande av kriminaliteten.  

 

Forskning visar även att bostad, utbildning och jobb är viktiga för att kunna lämna 

kriminaliteten (Davis, Bahr & Ward 2012, s. 465) och utifrån hur kvinnorna 

berättar om sina upplevelser går det att dra slutsatsen att dessa pusselbitar var 

viktiga även för studiens kvinnor och deras samhällsdelaktighet och möjlighet att 

lämna kriminaliteten. Kvinnorna berättade att när de sakta, ibland mödosamt, bit 

för bit byggt upp en samhällsdelaktighet i form av bostad, utbildning och jobb, då 

stod de stadigt på andra sidan kriminaliteten.  
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6. Diskussion  

De tre övergripande kategorierna som visade sig i kvinnornas berättelse är 

huvudbyggstenarna i den teoriskiss som resultatet och analysen slutligen landade 

i. Det som jag kan se i studien är att det för alla kvinnorna kom en punkt då den 

kriminella livsstilen vacklade och en inre strid startades eller nya insikter och 

motiv drev på utvecklingen framåt. Bakom denna punkt eller snarare process, som 

jag med utgångspunkt i den symboliska interaktionismen kallar en 

omtolkningsprocess, ligger kriminaliteten och framför ligger ett liv utan 

kriminalitet. Exakt hur steget över på andra sidan gick till är svårt att säga då varje 

kvinnas historia var och är unik och individuell. Men det som går att se är hur det 

såg ut på ena sidan och sedan jämföra detta med andra sidan. För att 

omtolkningsprocessen skulle starta behövde det finnas någonting på andra sidan 

som ruckade om, drog och lockade över. Och det är här det sociala arbetet kommer 

in. Genom att förtydliga hur detta något på andra sidan behövde se ut för dessa 

kvinnor går det att hitta ledtrådar till vad det sociala arbetet behöver tillhandahålla 

för att skapa en möjlighet för kvinnor att lämna kriminaliteten.  

 

Det som fanns på den andra sidan var inte en enda enkel faktor. Kvinnorna 

berättade om sin resa utifrån flera dimensioner och vägen ut ur kriminalitet vävdes 

ihop av flera parallella spår, som alla spelade roll för lämnandet. Det är dessa 

parallella spår som i min analys landade i de tre kategorierna motiv, relationer och 

samhälle. Enligt min teori behövde det finnas alternativa, icke kriminella, goda 

förhållanden på dessa tre nivåer för att det skulle bli möjligt att en inre 

omtolkningsprocess startades och kriminaliteten kunde lämnas.  För att visualisera 

vad som fanns på respektive sida om kriminaliteten samt vad som startade 

omtolkningsprocessen har jag ritat en modell. Modellen visar (i det centrerade 

molnet) vad som kunde starta vägen ut ur kriminalitet samt vad som behövde 

finnas på andra sidan för att det skulle vara möjligt att lämna kriminaliteten 

(pelarna på sidan). 

 

Innan genomgången av teorin vill jag dock förtydliga att denna teori inte visar 

någon avbild av kvinnors kriminalitet överlag. Detta är en teori baserad på fyra 

kvinnors subjektiva berättelser om deras kriminalitet. Genom kvinnornas 

berättelser om meningsbärande processer går det att få en inblick i deras 

verklighet så som de förstår den. Genom studiens analys går det att förstå deras 

upplevelser och med hjälp av teorin skapas ett sammanhang och en struktur som 

förhoppningsvis ökar förståelsen för kvinnornas kriminalitet. 
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Med start inombords och de inre motiven gick det att se att omgivningens normer 

och värderingar hade betydelse för hur kvinnorna såg på kriminaliteten. 

Omgivningens värderingar internaliserades, kriminaliteten sågs som berättigad 

och detta möjliggjorde i sin tur kriminella handlingar. När det skedde en krock 

mellan de egna värderingarna och antingen omgivningens värderingar eller de 

kriminella handlingarna startade en omtolkningsprocess där inre drivkrafter 

skiftade och en strävan bort från det destruktiva började. En presentation av nya 

tankesätt, att få nya insikter, nya värderingar samt tid och rum för att ta ett 

känslomässigt beslut var det som gjorde resan bort från kriminalitet möjlig. 

Eftersom svåra känslomässiga upplevelser kring föräldraskapet gav upplevelse av 

en negativ självbild, något som gjorde att möjligheten att lämna kriminaliteten 

kändes svårare var det även viktigt för kvinnorna att få möjlighet att uppleva ett 
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positivt föräldraskap samt att få en god inre självbild. Det krävdes dessutom en 

enorm viljestyrka för att avstå kriminalitet och för att fortsätta på vägen behövdes 

ett långvarigt stöd utan fördömanden och skuldbeläggande. 

 

Vidare till relationer gick det att se att kriminaliteten tidigt fanns med i uppfostran 

och det sociala umgänget. Kriminaliteten handlade mer om normalisering, att 

överleva och att slåss för sin position om än bristande självkontroll. Svek, hat, 

våld, utnyttjande och rivalitet kantade relationerna och kvinnorna både drabbades 

hårdare och dömdes hårdare av omgivningen.  Relationerna och de tankeställare 

de kunde skapa var en viktig del i att antingen ta sig ur kriminaliteten eller att 

drabbas av ett återfall. Att få uppleva bra relationer och reparera en sargad 

självbild kunde hjälpa kvinnorna att ta sig ur kriminaliteten och få ett socialt liv 

och en ny självbild i den icke-kriminella världen. Att få specifikt kvinnliga vänner 

var också en viktig del för att komma ifrån den kriminella livsstilen där endast 

rivalitet, hat och utnyttjande fanns. Eftersom livet utanför den kriminella värld där 

kulturella regler och normer var kända var en ny värld vars normer inte var 

bekanta behövde kvinnorna få möjligheter att lära sig den nya världens normer 

och bygga upp en ny identitet som inte baserades på kriminalitet.   

 

Utifrån kategorin samhälle vittnade kvinnorna om ett tidigt samhälleligt 

utanförskap med antingen uteblivet stöd eller allt för kortvarigt stöd. I den miljön 

växte samhällsföraktet och kriminaliteten ökade. Att sluta med kriminalitet var i 

ett fall svårare än att sluta med droger och behandlingar underskattade och 

underbehandlade kvinnornas kriminalitet. Kvinnornas berättelser visar ett behov 

av en långsiktig och långvarig behandling specifikt riktad mot kriminalitet och 

som särskilt ser skillnader i kvinnors behov, erfarenheter och förutsättningar. 

Även vikten av ett gott, tydligt och respektfullt bemötande fanns i berättelserna. 

Samhällsrepresentanter med ett eget kriminellt förflutet samt de som såg 

människan bakom kriminaliteten var de som nådde fram till kvinnorna. För en del 

av kvinnorna var det viktigt att få möjlighet att vända synen på sig själv som 

värdelös till värdefull. Att säkerställa pusselbitarna bostad, utbildning och jobb 

var även det en viktig faktor för att känna samhällsdelaktighet och lämna 

kriminaliteten bakom sig.  

 

Sammanfattningsvis kunde omtolkningsprocessen starta när kvinnorna mötte 

förebilder som själva upplevt och lämnat kriminalitet, när de upplevde nya 

värderingar som krockade med de egna, när de hade relationer som ruskade om 
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och skapade tankeställare, samt när professionella gav ett gott bemötande och 

visade kvinnorna att de var värdefulla. För att detta skulle fästa och leda till ett 

lämnande av kriminaliteten behövde kvinnorna även känna en 

samhällsdelaktighet samt få långsiktigt stöd riktat specifikt mot kriminalitet och 

anpassat för kvinnor. De behövde få ett gott bemötande och få uppleva sunda, 

uppmuntrande relationer bortom kvinnor och män som behandlade dem illa. De 

behövde få nya kvinnliga vänner och de behövde få stöd med och uppleva ett 

positivt föräldraskap, d.v.s. att de professionella stöttade dem både som kvinna, 

människa och mamma, inte endast en kriminell. De behövde uppmuntras till icke-

kriminella värderingar och extrem avhållsamhet för att undvika återfall och de 

behövde få stöd i att bygga en ny identitet och självbild utanför kriminaliteten. 

 

Sett till hur kvinnorna berättar om deras upplevelse av kriminalitet består det 

sociala arbetets utmaning i att bygga en behandlingsform som tar hänsyn till de 

tre nivåerna motiv, relationer och samhälle. Dessutom bör behandlingen ha 

förmågan att både fånga upp kvinnor mitt uppe i en omskakande 

omtolkningsprocess samt själva vara den faktor som skapar denna 

omtolkningsprocess. Utmaningen består också i att klara och våga satsa specifikt 

på kvinnor med deras särskilda behov och erfarenheter. En politisk fråga är att 

fördela resurser som möjliggör att behandlingar kan vara såpass omfattande och 

långvariga att de räcker tills kvinnor står stadigt på andra sidan om kriminaliteten.  
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7. Avslutande kapitel 

I det här avsnittet för jag en kritisk reflektion om uppsatsen samt studiens 

kunskapsbidrag. Jag avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning.  

 

7.1 Kritisk reflektion 

Till att börja med går det att fundera på svårigheterna att få ihop ett mycket 

innehållsrikt material. Missbruk varvas med tonårsbråk, sorg ryms likaväl som 

adrenalinkickar och filosofiska funderingar om kriminalitet överlag. Måhända 

tycker läsaren att intervjuutdrag som jag placerat i en analytisk kategori lika gärna 

kunde passat i en annan. Om jag begränsat studien, intervjufrågorna och 

analytiska vinklar bättre hade studien kunnat tala ett tydligare språk men den hade 

också förenklat för mycket. Mixen av händelser, känslor och erfarenheter var 

verklighet för kvinnorna i studien och kanske går det inte att tala om kriminalitet 

hos kvinnor utan att visa på dess komplexitet. Här vill jag också poängtera att 

studien inte redovisar någon sanning i absolut mening. Den redovisar upplevelser 

så som kvinnorna uppfattade dem där och då i intervjurummet. Analysen vittnar 

heller inte om någon absolut sanning om kvinnors kriminalitet, utan en 

fördjupning, återspegling och tolkning av fyra kvinnors livserfarenheter så som 

de öppenhjärtligt och generöst berättade dem.  

 

Att jag valde att använda metoden grundad teori har såklart påverkat och färgat 

hela studien. Min önskan och tanke var att det skulle lyfta kvinnornas röster så 

som de berättade dem istället för att en teori skulle styra analysen bort från det 

ursprungliga och genuina i deras röster. Dock är det värt att fundera på om jag på 

grund av det missat analytiska poänger som var av vikt för att förstå kvinnors 

kriminalitet. Exempelvis hade teorier om stigmatisering eller feministiska teorier 

kunnat fånga andra och fler nyanser specifikt kring hur det är att vara kvinna i 

kriminalitetens livsvärld.  

 

Jag vill understryka att studien är explorativ (utforskande) och endast ger en skiss 

till en teori. Tidsutrymmet vid skrivandet av en kandidatuppsats är inte till 

analysens fördel. Med mer tid hade jag haft möjlighet att gå djupare, ta fler vändor 

och med största sannolikhet kommit längre och hittat mer under kodandet och 

analysen. Dessutom är studien baserad på berättelser från fyra kvinnor. Även om 

kvinnorna lämnat fylliga och mycket värdefulla tankar och upplevelser om 

kriminalitet räcker underlaget inte till att säga så mycket om hur kvinnor rent 
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generellt lämnar kriminalitet. Teorin visar hur dessa fyra kvinnor kunde lämna 

kriminaliteten, om detta gäller även andra kvinnor är svårt att veta. Att studien är 

liten gör att den inte har kapaciteten att bygga en mer utförlig, tillförlitlig och 

stadig teori. Istället blir studiens bidrag ett lätt skal av en teori som skrapar lite på 

ytan för att visa vilka eventuella drag en modell kring kvinnors kriminalitet och 

lämnandet av densamma skulle kunna ha.  

7.2 Studiens kunskapsbidrag 

Även om studien är liten vill jag ändå hävda att eftersom kvinnors kriminalitet är 

ett relativt outforskat ämne kan studien vara ett betydelsefullt kunskapsbidrag för 

yrkesverksamma som kommer i kontakt med kvinnor som lever med kriminalitet. 

För som Blumer (1969, s. 12) säger, en stjärna är inte samma sak för en 

astrofysiker som den var för herdar under den bibliska tiden. Kriminalitet är inte 

samma sak för socialarbetare som för kvinnor som lever mitt i den och för att 

förstå kvinnors kriminalitet behöver vi också se kriminaliteten som de ser den. 

Genom kvinnornas berättelser kan vi med den här studien få en unik inblick i fyra 

kvinnors upplevelser av kriminalitet och vilken mening de lägger bakom den. 

Därigenom kan vi bättre förstå kvinnors kriminalitet och på så vis bättre förstå hur 

det sociala arbetet ska bemöta problematiken. Med den här studiens strukturering 

av upplevelserna genom den grundade teorin kan det sociala arbetet dessutom få 

några handfasta implikationer för det sociala arbetet med kvinnor och kriminalitet.  

7.3 Framtida forskning 

Ytterligare studier behövs för att bredda ett skralt forskningsfält och fördjupa 

kunskapen om kvinnors kriminalitet. För att veta om de implikationer för det 

sociala arbetet som denna studie skissar på är av värde behövs större studier med 

ett större urval. Mer forskning behövs för att kunna erbjuda evidensbaserat, 

hållbart stöd för kvinnor som lever ett liv kantat av kriminalitet. Under studiens 

gång och i kvinnornas berättelse upprepades gång på gång hur stor betydelse 

självbilden, och en omtolkning av denna, hade för kriminalitetens gång och 

lämnandet av densamma. Jag ser därför ett behov av att ytterligare fördjupa sig 

och undersöka kvinnors självbild kopplat till kriminalitet. En annan faktor som 

återkom och som spelade roll för både fortsatt kriminalitet och lämnandet av 

kriminalitet var föräldraskapet. Mer forskning behövs för att bidra med kunskap 

om hur det sociala arbetet kan integrera stöd i föräldraskapet i arbetet med kvinnor 

och kriminalitet.  

 



58 

 

8. Referenslista 

 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015) ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt” 

     I: Ahrne, G. & Svensson, P. (red) Handbok i kvalitativa metoder. [2:a rev. 

     uppl]. Malmö: Liber. 
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9. Bilagor 

9.1 Informationsbrev 

 
 

 

 

Jag heter Jessica Strömberg och är student på socionomprogrammet vid Linköpings 

universitet. Jag skriver just nu, våren och sommaren 2016, min c-uppsats och kommer att 

genomföra intervjuer som jag sedan ska analysera i c-uppsatsen.  

 

Syftet med min studie är att analysera kvinnors berättelser om kriminalitet och vägen ut ur 

den. Genom berättelserna hoppas jag kunna förstå hur tankar, handlingar och mänskliga 

möten har påverkat kriminaliteten och vägen ut ur den. Målet är att skapa kunskap om hur det 

sociala arbetet kan stötta kvinnor som på ett eller annat sätt lever ett liv kantat av kriminalitet. 

För att deltagandet inte ska bli känslomässigt svårt har jag valt att endast intervjua kvinnor 

som har lämnat kriminaliteten bakom sig och upplever sig ha distans till det som har varit 

tufft.  

 

Att delta i den här undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Jag kommer att spela in intervjun och skriva ut den i textform men materialet 

kommer bara att användas till uppsatsen. Det kommer också förvaras så att ingen utomstående 

kan komma åt det. I själva c-uppsatsen kommer du att vara helt anonym vilket innebär att jag 

använder fingerat namn och byter ut ortnamn och annat som skulle kunna riskera 

anonymiteten.   

 

När uppsatsen är klar kommer den att publiceras och finnas tillgänglig för allmänheten via 

Linköpings Universitets hemsida.  

 

Vill du medverka i studien?  

Kontakta mig eller min handledare som heter Karin Osvaldsson Cromdal om du vill medverka 

eller bara vill ställa några frågor:  

 

Jessica Strömberg: jesst457@student.liu.se , xxxx-xx xx xx 

Karin Osvaldsson Cromdal: karin.osvaldsson@liu.se, xxx-xx xx xx 

 

Jessica Strömberg 
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9.2 Samtyckesblankett 

 
 

Jag heter Jessica Strömberg och är student på socionomprogrammet vid Linköpings 

universitet. Jag skriver just nu min c-uppsats och kommer att genomföra intervjuer som jag 

sedan ska analysera i c-uppsatsen. Genom att skriva under det här samtyckesbrevet tackar du 

ja till att delta i en intervju som sedan kommer att vara en del av c-uppsatsen.    

 

Syftet med min studie är att analysera kvinnors berättelser om kriminalitet och vägen ut ur 

den. Genom de berättelserna hoppas jag kunna förstå hur tankar, handlingar och mänskliga 

möten har påverkat kriminaliteten och vägen ut ur den. Målet är att skapa kunskap om hur det 

sociala arbetet kan stötta kvinnor som på ett eller annat sätt lever ett liv kantat av kriminalitet.  

För att deltagandet inte ska bli känslomässigt svårt har jag valt att endast intervjua de som har 

lämnat kriminaliteten bakom sig och upplever sig ha distans till det som har varit tufft.  

 

Att delta i den här undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Jag kommer att spela in intervjun och sedan skriva ut den i textform. Materialet 

kommer bara att användas till uppsatsen. Det kommer också förvaras så att ingen utomstående 

kan komma åt det. I själva c-uppsatsen kommer du att vara helt anonym vilket innebär att jag 

använder fingerat namn och byter ut ortnamn och annat som skulle kunna riskera 

anonymiteten.  När uppsatsen är klar kommer den att publiceras och finnas tillgänglig för 

allmänheten via Linköpings Universitets hemsida.  

 

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att via mail kontakta mig eller min handledare 

som heter Karin Osvaldsson Cromdal.  

 

Jessica Strömberg: jesst457@student.liu.se , xxxx-xx xx xx 

Karin Osvaldsson Cromdal: karin.osvaldsson@liu.se, xxx-xx xx xx 

 

Tack för din medverkan! 
 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till dess innehåll:  

 

Informant Författare 

Ort & datum: 
 
 

Ort & datum: 

Signatur: 
 
 

Signatur: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
 
 

  

mailto:karin.osvaldsson@liu.se
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9.3 Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Berätta för mig om den period i ditt liv då kriminalitet fanns med i bilden 

 Vad tänkte du då?  

 Hur kände du då? 

 Var det någon som influerade eller påverkade dig och det du gjorde? 

 Hur påverkade han eller hon dig? 

 Kan du berätta om någon/några händelser som ledde fram till den kriminella 

handlingen? 

 Hur skulle du beskriva den person du var då? 

 Frågor i mitten av intervjun 

 Vad hände sen?  

 Berätta om hur det gick till när du lämnade kriminaliteten bakom dig 

 Var någon annan involverad? Hur? När?  

 Vem har varit ett stöd för dig under förändringen?  

 Hur har han eller hon varit ett stöd? 

 Har några organisationer/professionella varit till hjälp? 

 Vad tror du spelade störst roll för att du skulle genomgå den livsförändring du har gjort? 

 Hur har dina känslor och tankar förändrats efter det? 

 Har det skett några positiva förändringar sedan du lämnade kriminaliteten bakom dig? 

 Några negativa förändringar? 

 Vad gör du nuförtiden i ditt liv? 

 Hur skulle du beskriva den person du är nu? 

 Avslutande frågor 

 Hur har du växt som person sedan du lämnade kriminaliteten bakom dig? 

 Berätta vilka styrkor du fått tack vare den här resan 

 Vad ser du som mest värdefullt hos dig själv? 

 Vad tror du är bästa sättet för kvinnor att ta sig ur kriminalitet? 

 Vad skulle du ge för råd till kvinnor som just nu lever mitt i ett kriminellt liv? 

 Vad skulle du ge för råd till socialarbetare som möter de här kvinnorna? 

 Finns det något mer du tycker att jag behöver förstå kring det här? 

 Har du någon fråga till mig? 


