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Titel  

Title 
Stigmatiserade offer eller medvetna förbrytare? En kritisk diskursanalys av framställningen av intagna kvinnor inom 
kriminalvården 
 
 
 
Sammanfattning 

Hur betraktas kvinnor intagna på anstalt av den svenska kriminalvården? Detta är frågan jag har ämnat att försöka 
besvara i denna uppsats. Då det är en stor fråga utgör mångfacetterade perspektiv grunden för analysresultatet. 
Läsaren får bland annat ta del av hur diskussionerna förts angående blandade anstalter och hur kvinnliga anställda 
respektive kvinnliga intagna resonerar kring vad som är kvinnornas bästa. Jag har valt att problematisera i vilken 
form och under vilka omständigheter kvinnorna framställs och begrundat vilka konsekvenser olika förhållningssätt 
kan få för de berörda kvinnorna i relation till kriminalvården såväl som allmänheten.     
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Inledning 
 
Brott och straff – Historier från ett kvinnofängelse. Så är Kajsa Grytts senaste album betitlat och 
innehåller låtar skrivna tillsammans med intagna kvinnor. Inför albumreleasen 
uppmärksammades hon intensivt av media. I ett reportage belyser Grytt diskrepansen mellan 
bilden av kriminella kvinnor och den självbild kvinnorna själva förmedlar. 

Kvinnorna ser sig inte som offer, de lägger inte skulden utanför sig själva. Kajsa tycker att det 
bryter mot bilden man har – om man ens har någon bild av kriminella kvinnor.  

-  Det är mer hotfullt och oplacerbart med kvinnlig aggression än med manlig. Då är det lättare 
att tänka sig hysteri.1

 Tidigare i år utkom journalisterna Suzanne Kordon och Anna Wetterqvist med boken 
Gärningsmannen är en kvinna – en bok om kvinnlig brottslighet som diskuterar hur kriminella kvinnor 
behandlas bland annat inom media och belyser kvinnornas situation på ett nytt och nyanserat 
sätt. Boken illustrerar exempelvis hur vårt samhälle saknar strategier för att hantera kvinnliga 
sexualbrottslingar och reflekterar över ekonomisk brottslighet; är det helt enkelt kvinnornas 
begränsade positioner inom finansvärlden som gör att de ligger efter männens mångmiljonfiffel?2 
Det tycks som att denna grupp kvinnor under senare tid uppmärksammats i en ej tidigare skådad 
omfattning och deras situation har aktualiserats i samhällsdebatten. Vi kan dock konstatera att 
mycket återstår att göra för att dessa kvinnor ska kunna behandlas utifrån samma utgångspunkt 
som sin manliga motsvarighet.  Min uppfattning är att klienten i både den allmänna och den 
akademiska diskussionen kring kriminalitet, i allmänhet antas vara en man. Jag har även iakttagit 
att när kvinnliga kriminella berörs i vetenskapliga studier, sker detta ofta i ett kapitel för sig, något 
som i sig talar för att synen på intagna män och kvinnor inom kriminalvården skiljer sig åt. 
Forskningen har fokuserat på att finna förklaringsmodeller baserade på skillnader och försummat 
att undersöka vilka likheter som föreligger. Jag har därför intresserat mig för att undersöka om 
denna utveckling går att skönja inom kriminalvårdens egna institution. I denna uppsats vill jag 
bidra till ett ifrågasättande av normer och värderingar som starkt präglar och genomsyrar 
diskurser runt kriminella kvinnor, en grupp kvinnor som dessutom under lång tid varit bortglömd 
och osedd av allmänheten. 
   
  
 

                                                 
1 Nina Broman, ”Kajsa Grytt ger röst åt fängslande kvinnor”, Norrköping Tidningar, 13.4.2006, s. B 20 
2 Suzanne Kordon, Anna Wetterqvist, Gärningsmannen är en kvinna – en bok om kvinnlig brottslighet (Stockholm, 2006) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur genus framställs och 
konstitueras inom ramen för kriminalvårdens diskursiva praktik. Föremål för analysen är artiklar 
ur tidskrifter som produceras inom kriminalvårdens regi och som jag upplever riktar sig främst till 
dess personal. Artiklarna berör i första hand kvinnliga klienters situation då jag anser att genus 
blir tydligt när kvinnor diskuteras som en kontrast och motpol till normen, det vill säga mannen 
som klient i detta fall. Mitt material ökar således förståelsen för konstruktionen av genus inom 
kriminalvård i synnerhet, men säger också något om diskursiva praktiker i vidare sociala 
sammanhang, som kriminalvården som institution är en del av.  
 De frågor jag har ställt till materialet lyder: 

- Vilka diskursiva praktiker kan uttydas gällande framställningen av genus? 
- Hur framställs förhållandet mellan att vara kvinna och att vara kriminell? 
- Finns det tydliga diskurser som kan härledas/sammanlänkas med övriga diskursiva 

och sociala praktiker?   
 

Avgränsningar och val av empiri 
Denna uppsats fann tidigt sitt fokus då jag anser att dömda kvinnor inom kriminalvården är en 
bortglömd och osynlig grupp som förtjänar att bli sedda och hörda i lika stor utsträckning som 
sina manliga motsvarigheter. Min intention är att uppsatsen ska bli en del av synliggörandet av 
denna grupp kvinnor. Jag valde att rikta strålkastarna mot kriminalvården som institution för att 
undersöka vilka diskurser som förekommer och upprätthålls när frågor gällande kvinnliga klienter 
behandlas. I initialskedet var det tänkt att personutredningar skulle ligga till grund för analysen. 
Då personutredningar utförs och sätts på pränt av frivårdens personal tänkte jag att ett sådant 
material skulle reflektera diskurser som förekommer inom en yrkesgrupp som har tät och relativt 
personlig kontakt med klienterna. Detta visade sig dock vara svårtillgängligt material så kursen 
lades om och intresset riktades då mot tidskrifter som produceras inom kriminalvårdens regi och 
vars målgrupp främst är de anställda i Kriminalvården. Denna empiri kan givetvis inte ge samma 
resultat som en analys av personutredningar skulle ha visat på. Detta ser jag dock inte som ett 
bakslag utan upplever snarare att de artiklar som studerats må hända på ett tydligare sätt visar 
strukturer och tendenser genom de kontexter artiklarna behandlar. Det empiriska material som 
ligger till grund för denna uppsats har hämtats ur två tidskrifter som vänder sig till personal inom 
Kriminalvården och övriga berörda myndigheter, Tidskrift för Kriminalvård och Runtikrim. De 
femton artiklar jag valt ut är innehållsmässigt fokuserade på olika uppfattningar, debatt och 
information om kvinnliga klienter inom Kriminalvården. Ett nummer av Runtikrim har kvinnors 
situation som tema och således kommer en stor andel av artiklarna vara hämtade ur detta 
nummer. Då artiklar som behandlar uppsatsens ämnesområde förekommer mycket sporadiskt 
har jag valt att studera publikationer som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till 1997. Jag 
anser att detta i sig är talande för hur pass uppmärksammad denna målgrupp har varit och 
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fortfarande är inom den svenska kriminalvården. Framförallt säger detta förhållande något om 
vad som ses som relevant för personalen att ta del av, då dessa forum faktiskt vänder sig till 
anställda för att ge underlag till diskussion och förmedla information för ett utvecklande arbete. 
Ett argument som skulle kunna försvara detta förhållande vore att framhålla det faktum att 
kvinnor trots allt utgör en minoritet och som sådan kan tänkas vara lika uppmärksammad som 
övriga minoritetsgrupper. Ett sådant argument anser jag vara ovidkommande då det ligger i 
kriminalvårdens uppdrag att ständigt ta hänsyn till alla sina klienter, oavsett exempelvis kön eller 
ursprung. Något som däremot talar för att intresset för kriminella kvinnor borde vara mycket mer 
omfattande än vad det faktiskt är, är den generella fascinationen av kriminalitet. Kriminella män 
har alltid intresserat vetenskapen och trots att kriminella personer utgör en minoritet av den 
totala befolkningen i de flesta länder är detta en påkostad disciplin.  
 

Det empiriska materialets kontext 
Här följer en kort inledning som redogör för vilken kontext det analyserade materialet kan sägas 
befinna sig i. Det empiriska materialet för denna analys består av artiklar hämtade ur dels 
personaltidningen Runtikrim och dels ur Tidskrift för kriminalvård, som sinsemellan skiljer sig åt 
i sin utformning. Den förstnämnda upplevs vara inriktad på att gestalta olika uppfattningar inom 
den svenska kriminalvårdens personalstyrka och klientel och ger även ett personligt intryck av 
situationer som lätt kan relateras till av personalen och bidrar till att skapa en gemensam 
yrkeskultur. Den senare syftar till att presentera information och forskning genom exempelvis 
referat av bland annat rapporter och utredningar som kontinuerligt genomförs i kriminalvårdens 
regi och som bör finnas lättillgängligt för anställda inom institutionen. Detta förhållande gör att 
det inledningsvis kan urskiljas två typer av diskurser som har sina förankringar i olika sociala 
praktiker i samhället.  
 Runtikrims övergripande diskurs kan ses som en del av en journalistisk diskurs då texterna 
som studerats är reportage som lyfter fram flera aspekter och röster i en aktuell fråga. Här kan 
både personal och klienter komma till tals. 
 I Tidskrift för Kriminalvård återfinns en diskursiv praktik som mer lutar åt det 
vetenskapliga förhållningssättet där det finns en ambition att presentera innehållet i texten som 
objektiv information och att återge fakta från rapporter och dylikt.  
 Detta förhållande kan vara intressant att ha kunskap om inför förestående läsning. 
Företrädesvis kommer det dock i den förestående analysen koncentreras på vilka sätt man kan se 
att genus konstrueras genom artiklarna, det vill säga hur genusdiskurser framträder och kan tolkas 
främst med hjälp av Faircloughs metodmodell för kritisk diskursanalys.3

                                                 
3 Se avsnitt Kritisk diskursanalys som metod s. 6 
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Disposition 
Metod och teoretiska utgångspunkter tar vid under följande del av uppsatsen. Där introduceras 
läsaren till diskursanalys som teori och metod och får även ta del av de genusteoretiska 
utgångspunkter som genomsyrar analysen. Detta kapitel innefattar också en teoretisk diskussion 
runt begreppen normalitet och avvikelse relaterat till kriminalitet.  
 Den senare, och mest omfattande, delen av studien består av analysavsnittet. Där 
presenteras fältet för studien, den svenska kriminalvården, med utgångspunkt i att redogöra för 
relevanta aspekter som rör de kvinnliga klienterna. Sedan följer en närmare presentation av det 
empiriska materialet. Här presenteras artiklarna utifrån de tematiska diskurser jag anser ha kunnat 
uttyda ur texterna. Bland annat belyses vilka identiteter kvinnorna tillskrivs i förhållande till män, 
sina barn och övriga samhället. Slutligen följer en redogörelse av slutsatser och reflektioner i 
vidare sammanhang.  

 

Etiska reflektioner över analys och forskarroll 
Ett etiskt förhållningssätt anser jag alltid vara relevant vid producerandet av text. Jag ser en 
nödvändighet i att ständigt reflektera över vem eller vilka som berörs i en studie och att vara 
öppen med sina intentioner. Min diskussion kommer röra sig runt hur kvinnliga intagna och 
deras problematik betraktas och framställs i textmaterial som produceras inom kriminalvårdens 
regi.  
  Med detta som utgångspunkt har jag reflekterat över vad kritik mot framställningen av 
kvinnornas och personalens förhållningssätt kan innebära för de berördas identitet. Jag anser 
dock att min analys främst rör sig på ett abstrakt plan och sämst till för eventuell kritik ligger de 
strukturer som kan sägas upprätthålla och konstituera en konservativ syn på kvinnor i allmänhet 
och hur dessa påverkar normbrytande kvinnor i synnerhet.  
 Den etiska diskussionen blir även aktuell i förhållande till den metod jag tillämpar och den 
teori jag utgår från. Då diskursanalys är en socialkonstruktionistisk teori inkluderar den 
uppfattningen om att språk är en konstruktion och att detta alltid formas efter dess användare 
och uttolkare. I detta fall handlar det om min tolkning av textmaterial, att jag reflekterar över min 
egen påverkan i analysen och hur jag väljer ut den teori och metod jag anser vara mest lämplig för 
studien.  
 

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter 

Diskursanalys som teori och metod 
Uppsatsen är genomförd med avstamp i diskursanalys som teoretiskt och metodologiskt 
tillvägagångssätt. Med förståelse för det diskursanalytiska fältets teoretiska bredd och 
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ståndpunktsmässiga variation insåg jag tidigt att jag eventuellt borde ta avstamp ur en särskild 
gren inom ämnet (även om detta inte måste utesluta användandet av teorier tillhörande andra 
grenar). Winther Jörgensen och Philips menar att det inom diskursanalysen finns tre 
huvudgrenar; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.4 Alla grenar delar 
utgångspunkten att vårt sätt att tala spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av vår 
omvärld, identiteter och sociala relationer5, något som även kan sägas representera ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv på språk.6 En annan gemensam utgångspunkt för de olika 
perspektiven är att de syftar till att bedriva kritisk forskning genom att formulera normativa 
perspektiv utifrån vilka samhälleliga maktrelationer kan kritiseras, samtidigt som målet är att finna 
möjligheter till social förändring.7

 

Norman Fairclough och kritisk diskursanalys  
Den förgrening inom det diskursanalytiska fältet som jag har lagt störst fokus på är den kritiska 
diskursanalysen. Denna innebär en konkret lingvistisk textanalys av språkbruket i social 
interaktion, vilket står i kontrast med exempelvis tillvägagångssättet hos diskursteoretikerna 
Laclau och Mouffe.8 Just därför förstår jag det som att den kritiska diskursanalysen passar syftet 
för min studie, då jag har ämnat analysera konkreta texter. Inom den kritiska diskursanalysen ses 
diskursen som en viktig form av social praktik som både konstituerar den sociala världen, och 
konstitueras av sociala praktiker, samt att en diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra 
sociala dimensioner.9 Den inom kritisk diskursanalys framgångsrike Norman Fairclough menar, i 
konflikt med diskursteoretiker, att om en diskurs bara anses vara konstituerande så innebär det att 
den sociala verkligheten ”blott kommer från människors huvuden”.10

 Ideologi är ett viktigt begrepp inom denna typ av diskursanalys då man menar att diskurser 
fungerar ideologiskt. Diskursernas ideologiska effekter innebär att diskursiva praktiker bidrar till att 
skapa och omskapa ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper.11 Utifrån detta har 
forskningens fokus kommit att behandla både de diskursiva praktiker som konstruerar 
världsbilder, sociala subjekt, sociala maktrelationer, och mot den roll som dessa diskursiva 
konstruktioner spelar i främjandet av vissa sociala gruppers intressen.12 Winther Jörgensen och 
Philips förklarar att kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att dess målsättning är att 
”klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprättandet av den värld som innebär ojämlika 

                                                 
4 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund: 2000) 
5 Ibid, s. 7 
6 Ibid, s. 9 
7 Ibid, s. 8 
8 Ibid, s.68 
9 Ibid, s. 67ff 
10 Ibid, s. 68 
11 Ibid, s. 69 
12 Ibid, s. 69 
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maktförhållanden”.13 Genom denna målsättning strävar också forskningsmetoden efter att bidra 
till att skapa mer jämlika maktförhållanden i samhället som helhet.14 Således utger sig inte det 
kritiskt diskursanalytiska perspektivet för att vara politiskt neutralt, utan erkänner sig som ett 
kritiskt angreppssätt som har sin politiska agenda i social förändring.15

 

Kritisk diskursanalys som metod 
Jag har valt att utgå från Norman Faircloughs tredimensionella modell, som den beskrivs av 
Winther Jörgensen & Phillips, som metodologiskt verktyg då jag anser den fungera väl utifrån 
mitt val av syfte och empiri.  
 För att fullt ut kunna praktisera Faircloughs analysmodell måste man vara införstådd med 
vilken grund den vilar på. Fairclough menar att diskurs är en del av social praktik som samtidigt 
formas av andra sociala strukturer. Sociala strukturer och dimensioner inkluderar både diskursiva 
och icke-diskursiva element vilka står i dialektiskt förhållande till varandra. Detta resonemang 
upplever jag vara aktuellt för min analys av bilden av kvinnor som befinner sig inom en 
institutionaliserad praktik. I min empiri tydliggörs förhållandet mellan anstalt som institution och 
dess effekt på förekommande diskursiva praktiker inom verksamheten. Fairclough framhåller att 
diskurs både är konstituerande och konstituerad, det vill säga både förändrar och påverkar men i 
sin tur även blir påverkad av andra förekommande diskursiva och sociala praktiker. Här återfinns 
tanken om maktrelationer där olika diskurser strider om tolkningsföreträde.16  
 Faircloughs modell utgörs av tre dimensioner:  

1) Den första aspekten utgörs av en textanalys som lyfter fram texternas egenskaper. Här 
är begrepp som transitivitet och modalitet centrala. Transitivitet innebär att man 
studerar hur olika händelser sammankopplas med de subjekt och objekt som 
förekommer i texten och syftar till att klarlägga vilka ideologiska effekter en texts 
framställning kan ha. Modalitet betyder att man undersöker på vilket sätt ett uttalande 
eller påstående uttrycks. Man söker efter graden av textens instämmande i relation till 
dess påstående. 

2) Den andra dimensionen utgörs av diskursiv praktik. Här studeras hur texterna bygger 
på tidigare publikationer, anföranden eller händelseförlopp, det vill säga deras 
intertextualitet. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet som syftar till att 
utröna vilka olika diskurser texterna innehåller. Hög interdiskursivitet, där flera 
diskurser återfinns i en text, kan sägas tyda på förmåga till förändring, medan låg 
interdiskursivitet vanligtvis är tecken på reproduktion av den traditionellt 
dominerande diskursen.  

                                                 
13 Winther Jörgensen & Phillips s. 69ff 
14 Ibid, s. 69ff 
15 Ibid, s. 70 
16 Ibid, s. 71. Se även uppsatsens avsnitt Norman Fairclough och kritisk diskursanalys, s. 5 
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3) Den sista delen av Faircloughs modell, den sociala praktiken, knyter samman de båda 
tidigare dimensionerna och gör en ansats till att betrakta dessa i en bredare social 
kontext. Här undersöks den diskursiva praktikens förhållande till den sociala praktik 
som utgör ramen för kontexten och först vid denna punkt kan eventuella slutsatser 
dras.17 Sociala praktiker kan sägas utgöras av handlingar eller strukturer som 
diskursiva praktiker ingår i, exempelvis en hierarkisk struktur inom ett företag eller ett 
samhälle där beteenden och uppförande i lika stor utsträckning som diskurser bidrar 
till att upprätthålla, eller för den delen förändra, rådande omständigheter. 

Jag har i min analys främst fokuserat på de aspekter som berör den diskursiva och sociala 
praktiken. Den textnära analysen är således inte fullt utvecklad men förekommer där jag ansett 
det vara av betydelse. Jag har även uteslutit att studera hur artiklarna mottagits, vilket är ett 
moment som bör ingå under textanalys, och saknar således mottagarnas tolkningar av texterna. 
Detta moment har exkluderats då jag ej haft en tillgänglig målgrupp till förfogande för en sådan 
studie. 
 
   

Genusteoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett intresse för hur människors livsvillkor och identiteter 
påverkas av olika föreställningar om genus och kön. Det som kommer att fokuseras är alltså 
kriminalitet, och framför allt bilden av den kriminelle, ur ett genusperspektiv. Jag upplever att det 
är viktigt att diskutera hur uppfattningen om vem och hur den kriminelle är, kan påverka de 
människor vars identiteter står under influens av den. 
 Jag anser att genus och kön utgör förståelseramar genom vilka människor tolkar sin 
omvärld, sig själva, och varandra. Jag utgår från en konstruktionistisk ståndpunkt i tolkandet av det 
sociala, vilket innebär att förstå sociala identitetskategorier och deras betydelse som ständigt 
skapade och återskapade av sociala aktörer.18 Detta i motsats till den essentialistiska förståelse av 
identitet, som applicerat på genus innebär en syn där män och kvinnor enligt sin biologi och 
kroppens fysiska uppbyggnad äger olika egenskaper som förhåller sig dikotomiskt till varandra. 
Jag menar i motsats till idéer som dessa att genus skapas i sociala sammanhang, det vill säga 
människor emellan, och att genusidentitet är en fråga om interaktion snarare än uppvisande av 
inneboende och oföränderliga egenskaper. Vilka egenskaper som läggs till män och kvinnor som 
grupper är dessutom föränderligt över tid och plats, något som i sig talar för att en 
konstruktionistisk syn på genus har större bärighet. 
 Historikern Yvonne Hirdman, som har formulerat en av de i Norden mest 
inflytelserika genusteorierna, beskriver relationen mellan män och kvinnor som en genusordning, 
som kännetecknas av ojämlika maktförhållanden och som av social, kulturell och ekonomisk 

                                                 
17 Winther Jörgensen & Phillips, s. 85-92 
18 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2001), s. 33 
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nödvändighet driver in människor i olika rationaliteter, såsom t.ex. man och kvinna.19 Denna 
genusordning präglas av föränderlighet, men trots mångfalden av uttryck för genusordningens 
organisering, ser Hirdman två huvudlogiker: könens isärhållande, och könens hierarkisering.20 Enligt 
min tolkning av Hirdmans teori kan dessa två förklaras med hjälp av t.ex. arbetsmarknaden, där 
män och kvinnor dels rör sig inom olika arbetsområden, samtidigt som dessa olika arbetsområden 
har olika hög status och där företrädelsevis de yrken som anses manliga och de arbetsplatser som 
domineras av män t.ex. ges högre lön än de där kvinnor dominerar arbetsstyrkan. Vidare menar 
Hirdman att kvinnors position i samhället, i förhållande till mäns, utmärks av mindre plats, 
inskränkt rörelsefrihet, och kontrollerade handlingar, och hon menar att genusordningen utmärks 
just av kontroll av kvinnors rörelseförmåga i det fysiska och psykiska rummet.21 Hirdman har 
såhär i efterhand omformulerat sin genusteori något och lagt mer fokus på genusordningens 
föränderlighet i Genus – om det stabilas föränderliga former (2001)22, men jag ser ändå ett visst värde av 
att använda teoretikerns ursprungliga teori då den på ett lättförståeligt sätt sätter fingret på den 
genusproblematik som ligger till grund för min teoretiska tolkningsram. 
 

Feministisk kritik av kriminologi 
För att få en bild av i vilken utsträckning genusperspektiv har genomsyrat den kriminologiska 
vetenskapen har jag tagit del av Ngaire Naffines studier, professor i juridik vid universitetet i 
Adelaide, Australien, som har publicerat flertalet böcker inom kriminologi, juridik och feministisk 
rättsteori. I Feminism and Criminology visar hon hur den kriminologiska traditionen historiskt sett 
alltid genomsyrats och styrts av uppfattningen att förövaren, den kriminella, den intagna, är en 
man.23 Merparten av amerikanska kriminologer anser att kvantitativa undersökningar och 
vetenskapliga metoder är de överlägsna sätten att få fram oberoende uppgifter som sedan 
betraktas som fakta. Naffine förhåller sig kritisk till denna inställning då hon anser att detta 
tillvägagångssätt är normstyrt och endast ger en bild av ett problemområde som egentligen 
inkluderar många aspekter.24 Den så kallade ”mansfrågan” är Naffines största kritik mot 
kriminologisk forskning, hon anser att den vetenskapliga bristen på att studera manlighet är 
anmärkningsvärd. Manlighet borde, enligt Naffine, studeras statistiskt, socialt och politiskt. 
Denna åsikt har dock aldrig tagits på allvar av de tunga namnen inom den amerikanska 
forskningen.25 Från start har kriminologin fascinerats av de kriminella och bortsett från det faktum 
att det samtidigt var män som utgjorde merparten av denna grupp.  

                                                 
19 Yvonne Hirdman, , ”Demokrati och makt i Sverige”, Maktutredningens huvudrapport 1990: 44, s. 78 
20Ibid, s. 78 
21Ibid, s. 79 
22 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001) 
23 Ngaire Naffine, Feminism and Criminology (1997) 
24 Ibid, s. 16 
25 Ibid, s. 19 
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Criminology was simply the study of criminal man, but criminal man could be studied without 
reference to his gender. By necessary implication, men were beings whose gender was not 
crucial to their identity; it was only women who constituted a particular sex.26

Naffine ger otaliga exempel på aktuella studier som antingen helt bortser från 
genusproblematiken eller som i ett initialskede uttrycker en tanke om mångfaldsperspektiv men 
ändå slår in på invanda spår ju längre forskningen fortskrider. Detta blir i förlängningen ett 
vetenskapligt problem då den forskning som utförts ofta appliceras på grupper som inte är 
representerade i de utförda studierna.27  
 Även när kvinnliga forskare inom kriminologi uppmärksammas inom sin genre 
återstår dock problematiken, vilken Naffine hänvisar till som standpoint feminism. Detta kan förstås 
som att dessa kvinnor anser att kvinnor är bättre lämpade att forska inom kriminologifältet, 
antingen för att denna grupp lever i förtryck och då kan förstå svaga grupper i större utsträckning 
än män eller för att kvinnor rent socialt eller biologiskt är bättre rustade för denna typ av 
forskning för att de skulle vara mer empatiska och omhändertagande.28 Resultatet av denna 
inställning blir ganska nedslående; endast en ståndpunkt väljs ut att vara den riktiga vilken 
överförs på alla och bortser då från mångfalden av livsåskådningar bland världens kvinnor. 

(..) the woman who speaks for all women is the woman who is least silenced, who is most 
articulate, who is most advantaged. The woman who speaks for her sisters colonizes them, 
assimilates them and shuts them up.29

Att ifrågasätta och studera tolkningsföreträde torde i alla sammanhang vara intressant och i denna 
fråga särdeles aktuellt. Jag anser att Naffine här pekar på ett förhållande som är oerhört lätt att 
försumma då det kan upplevas som att kvinnornas inträde på den kriminologiska 
forskningsarenan är det samma som att genusperspektivet implementerats på 
kriminologiområdet. Genusfrågan anses följaktligen vara tillfredsställd.   

Normalitet, avvikelse och genus 
Sociologen Erving Goffman förklarar i Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity den 
ursprungliga betydelsen av termen stigma – de gamla grekerna använde uttrycket för tecken som 
brändes eller skars in i förövares kroppar för att visa att de var onda, eller hade låg moral.30 
Numera har enbart avvikande handlingar i sig potential att bli stigmatiserande. Den gemensamma 
nämnaren för människor med kroppslig respektive social avvikelse är att de lätt kan uppfattas 
som inkräktare i den sociala ordningen, de passar inte in i den gällande mallen och upplevs 
därmed som ett hot, om än ett latent sådant. Skillnaden är dock att synliga eventuellt 
stigmatiserande avvikelser inte går att dölja på samma sätt som enbart sociala. Goffman talar om 
den förstnämnda gruppen som diskrediterade och den senare som diskreditabla. Dessa två grupper 

                                                 
26 Ibid, s. 20 
27 Ibid, s. 26 
28 Ibid, s. 46 
29 Ibid, s. 54 
30 Erving Goffman, Stigma – Notes on the Management of Spoiled Identity (Harmondsworth, 1990), s. 11 
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har skilda sätt att förhålla sig till sitt stigma vilket inverkar på deras sociala identitet. Att leva med 
ett icke-visuellt stigma, som merparten av den aktuella målgruppen i denna analys gör, kan leda 
till osäkerhet inför varje nytt socialt sammanhang. Då den stigmatiserade föreställningen om ens 
person vanligtvis internaliseras av den drabbade kan ett socialt stigma sägas vara tyngre att bära 
än ett enbart kroppsligt sådant bland annat då det sociala stigmat kan tänkas betraktas som 
självförvållat.  
 I antologin Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet diskuterar kriminologen Ingrid Lander 
hur termer som avvikelse och normalitet skiftar i betydelse beroende på historisk och social 
kontext.31 Lander har intresserat sig för att undersöka hur narkotikabruk, företrädesvis kvinnors 
narkotikabruk, kan ses i dimensionen mellan normalitet och avvikande beteende. Hon menar att 
en missbrukare genomgår en stigmatiseringsprocess först när missbruket upptäcks av 
omgivningen. Denna process sker i interaktion med andra och bottnar i det dikotomiska 
förhållandet mellan kategorierna normalitet - avvikelse. Lander anser, i likhet med det 
diskursanalytiska perspektivet, att normer upprätthålls genom de grupper och institutioner som 
har makt att definiera kunskap. Landers resonemang rörande myndigheters kunskapsproduktion 
är särskilt intressant för min studie. Hon ifrågasätter den kunskapstradition som är befäst inom 
missbruksvården där yrkeskategoriernas erfarenheter konstruerar den kunskap som man arbetar 
utifrån. 

Mycket forskning består av information hämtad från personer som arbetar med drogbrukare 
på ett eller annat sätt: socialarbetare, polis, kriminal- och narkomanvårdare. Det är på grund av 
sin yrkesroll som de anses besitta kunskaper om ”den andre”, men vi frågar oss alltför sällan 
hur deras kunskapsproduktion sker.32

Lander intresserar sig för hur kunskap kan ses utifrån sociala konstruktioner av 
maktförhållanden. Hennes studie av åtta narkotikabrukande kvinnors berättelser visar hur 
kvinnorna genom föreställningar och uppfattningar om missbrukande kvinnor införlivat en 
avvikaridentitet. Genom att få sina historier tolkade av behandlingspersonal, kriminalvårdare och 
inte minst anhöriga har de skapat en självbild som inkluderar begrepp som ”missbrukare”, 
”horor” och ”kåkfarare”.33 Lander belyser här frågan om normativ femininitet; vad är acceptabelt 
och vad är avvikande i fråga om exempelvis klädsel, makeup och kroppsföring. Kvinnans 
sexualitet är än idag starkt kopplad till konstruktionen av ”den normala kvinnan” respektive ”den 
avvikande kvinnan”. Här utövas dagligen en moralisk kontroll där normen bestäms av dem som 
innehar tolkningsföreträde och maktpositioner, exempelvis rättsväsendet och vårdinstitutioner. 
Lander menar att denna moraliska kontroll ”internalisera[s] till en självkontroll och en kontroll 
mellan kvinnor”.34  

                                                 
31 Ingrid Lander, ”Genus, normalitet och avvikelse”, Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet – Genusperspektiv inom 
svensk kriminologi, red. Ingrid Lander, Tove Pettersson, Eva Tiby (Lund, 2003), s. 35 ff 
32 Ibid, s. 37 
33 Ibid, s. 38 
34 Ibid, s. 42 
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 Det har funnits och existerar fortfarande många föreställningar om vad det innebär att vara 
kriminell. När man dessutom är kvinna läggs ytterliggare åsikter och uppfattningar till den bild 
många gör sig av en kvinnlig brottsling. Här blir normer och värderingar om vad som är korrekt 
och vedertaget beteende extra tydliga, både vad gäller kvinnlighet och kriminella handlingar. 
Bilden av den kriminella kvinnan blir dessutom förvirrande att förhålla sig till då två starka 
diskurser krockar; den om kriminella som aggressiva och farliga och den om kvinnan som 
omhändertagande och tillhörande det ”svagare” könet. I denna uppsats kommer jag att betrakta 
stigmatiserande uttryck som en social praktik som främst uttrycks genom olika diskursiva 
praktiker och studera på vilket sätt detta kan kopplas till det aktuella materialet för analysen. 
 

Analys 
Hur framställs då kriminella kvinnor i artiklarna? Jag har valt att lyfta fram de aspekter som 
starkast fångat mitt intresse under läsningen. Dessa inbegriper ämnen som hur diskussionen om 
blandade anstalter förts till vad som anses vara kvinnors behov. Är diskurserna befästa i någon 
slags biologisk tradition eller finns det antydningar till kulturella och sociala förklaringsmodeller? 
Här nedan presenteras en relativt bred och komplex bild av hur intagna kvinnor framställs inom 
det studerade fältet av kriminalvårdens informationsmedia.  
 Analysen har delats upp i tre avsnitt. Jag kommer inledningsvis att presentera 
kriminalvårdens verksamhet och lyfta fram relevanta aspekter av denna utifrån syftet för denna 
studie. Därefter kommer det övergripande innehållet i det empiriska materialet beskrivas för att 
lyfta fram de bilder som materialet ger uttryck för och vilka diskurser som kan urskiljas.  Den 
avslutande delen består av en sammanfattande analys av hur empirin kan tolkas och hur den kan 
ses i relation till övriga diskursiva och sociala praktiker i samhället.  
 

Kriminalvårdens syfte, mål och struktur  
För att kunna föra ett resonemang om praktik av diskurser inom den svenska kriminalvården 
finner jag det nödvändigt med viss fakta och historik rörande kriminalvårdens verksamhet. 
        Kriminalvårdens ansvarsområden inkluderar häkten, anstalter och frivård. Målet är att 
”minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället”.35 För att uppnå detta mål arbetar man 
utifrån sex principer vilka kan sammanfattas som att: alltid bemöta klienterna med ärlighet, 
öppenhet och humanitet; uppmuntra till att ta itu med kriminella beteenden och öka respekten 
för andra; skapa utvecklingsmöjligheter och fördöma diskriminering; värdesätta och stötta 
varandra; samarbeta inom såväl som utanför myndigheten; skapa bästa möjliga verksamhet 
utifrån de resurser som finns till förfogande.36 Dessa beståndsdelar som utgör grunden för 

                                                 
35 http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1982.aspx (2006-05-18) 
36 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2645.aspx (2006-05-18) 

http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1982.aspx
http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2645.aspx
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Kriminalvårdens vision ser ut att överensstämma med regeringens regleringsbrev för budgetåret 
2006 där det övergripande målet lyder: 

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för 
kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten 
skall utgå från medborgarnas intressen. I detta ligger bl. a. att förkorta tiden från brottsanmälan 
till dom och straffverkställighet.37  

 För närvarande finns ca 9000 anställda inom Kriminalvården, varav majoriteten arbetar 
som kriminalvårdare. För att arbeta som kriminalvårdare krävs idag som lägst 3-årig 
gymnasieutbildning.  
 

Kvinnliga klienter inom den svenska kriminalvården 
Utav de 56 anstalter som finns i Sverige idag är fem anstalter utformade för dömda kvinnor. 
Dessa är Hinseberg, Färingsö, Ljustadalen, Sagsjön och Ystadsanstalten varav Hinseberg är den 
största med 100 platser och som även fungerar som riksmottagning. På Ystadsanstalten finns det 
avdelningar för både män och kvinnor, vilka är helt åtskilda. Det sammanlagda antalet intagna 
kvinnor är för närvarande ca 250 personer vilket utgör fem till sex procent av den totala andelen 
intagna och kan således räknas som en minoritetsgrupp. Enligt Kriminalvårdens uppgifter har 
ungefär 70 procent av de intagna kvinnorna missbruksproblematik och är i sämre psykiskt skick 
än manliga intagna med missbruksproblem.38  
 

Riktlinjer för fängelsedömda kvinnor 
I dagsläget arbetar Kriminalvårdsstyrelsen med att uppdatera vilka riktlinjer som ska gälla för 
kvinnor inom kriminalvård. Då detta arbete inte är färdigställt vid tidpunkten för detta 
uppsatsarbete har jag studerat häftet Fängelsedömda kvinnor – riktlinjer som utkom 1998. I 
Kriminalvårdsstyrelsens verksamhetsplan för budgetåret 1997 angavs att ”kvinnor i anstalt skulle 
ägnas särskild vikt”.39 Under budgetåret 2000 återkom denna uppmaning och en uppföljning av 
Fängelsedömda kvinnor – Riktlinjer utfördes.40 Där konstateras att kvinnor behöver vård, både 
somatisk och psykologisk, i större utsträckning än män. De anses vara i sämre kondition p.g.a. 
drogmissbruk och depressioner som många gånger är konsekvenser av bland annat övergrepp 
och misshandel. I regeringens regleringsbrev för kriminalvården gällande 2006 finns under flera 
av målbeskrivningarna krav på att vid återrapportering för måluppfyllelse beskriva vilka insatser 
som gjorts specifikt för dömda kvinnor.41

                                                 
37 http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/dokument/RB2006%20KVV.pdf (2006-05-18) 
38 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2207.aspx  
39 Lis Somander, Fängelsedömda kvinnor – riktlinjer (1998), bilaga 1, s. 26 
40 Benny Andersson, ”Kvinnor i anstalt”, Tidskrift för Kriminalvård 2001: 1, s. 16 
41 http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/dokument/RB2006%20KVV.pdf (2006-05-19) 

http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/dokument/RB2006%20KVV.pdf
http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2207.aspx
http://www.kvv.se/upload/om_kriminalvarden/dokument/RB2006%20KVV.pdf
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Bilden av den intagna kvinnan 
 De analyserade artiklarna ger en förhållandevis komplex bild av hur en intagen kvinna är och 
förväntas vara. Här återges både personalens uppfattningar, experters utlåtanden och de intagna 
kvinnornas perspektiv. Den generella bild som framträtt tyder dock på att kvinnornas utsagor är 
underställda personalens åsikter. I följande avsnitt presenteras en överblick över framställningen 
av kvinnornas situation.  

 Bilden av att vara kvinna på anstalt 
- Det är inte många år sedan vi slapp att bära kalsonger, konstaterar de med ett beskt skratt.42

Flertalet av artiklarna inrymmer uttryck för hur normen har sett ut och på många sätt fortfarande 
ser ut inom den svenska kriminalvården. Det genomgående i alla artiklar är att detta uppfattas 
som ett problem som behöver finna en lösning, och flera artiklar visar hur man har kommit en 
bit på väg för att förändra och förbättra kvinnornas situation. I en text berättas det om en kurs 
kallad Utmaningen som getts på Hinseberg. Den syftade till att få de intagna att reflektera över 
vilka svårigheter som behöver överbryggas och kvinnorna fick även vara med och påverka 
utformningen av det nya Hinseberg som stod klart år 2005.43 44  
 Vilka utmaningar är det då som kvinnorna och personalen upplever att de ställs inför? 
Många röster i artiklarna är frustrerade över att kvinnligheten är svår att upprätthålla på anstalt. 
Kvinnor som intervjuats på Hinseberg citeras i en artikel då de uttrycker sin frustration över 
anstaltens förhållanden. 

En annan sak; det är ju en kvinnoanstalt, det får inte kriminalvården glömma. Vi måste få 
behålla vår kvinnlighet, det kan handla om speciella kvinnokurser eller något så simpelt som 
våra kläder. 

Det finns ingen kjol eller klänning bland våra anstaltskläder, säger en av de fyra och drar sedan 
i sina svarta tights med illa dold avsmak; det här är allt som finns.45

Ovanstående resonemang vilar på en diskurs som förekommer överallt i vårt samhälle och som 
jag valt att benämna kvinnlighetsdiskursen, som bestämmer vad kvinnlighet är och hur den 
uppnås. Detta är en mycket dominant diskursiv praktik som har starka kopplingar till 
meningsbärande sociala praktiker. Det är därför inte förvånande att de intagna kvinnorna 
upplever sig fråntagna den kanske viktigaste delen av sin identitet.  

                                                 
42 ”De intagna på Hinseberg: Dags att behandla oss som kvinnor!”, Runtikrim 1997: 12, s. 6 
43 Ibid, s. 6 
44 Odd Lindberg, Kvinnorna på Hinseberg – en studie av kvinnors villkor i fängelse, Kriminalvårdens forskningskommitté, 
rapport nr 14, (Norrköping, 2005), s. 12 
45 ”De intagna på Hinseberg: Dags att behandla oss som kvinnor!”, Runtikrim 1997: 12, s. 6 



 14

 I ett reportage från behandlingshemmet Kvinnohemmet i Göteborg berättar två kvinnor 
om sina upplevelser från anstalt respektive behandlingshemmet.46 Det enda positiva de kan se 
med fängelsevistelsen var en kurs i färganalys de deltog i.  

Vilken skillnad det blev när jag fick pröva de rätta färgerna. Det var väl egentligen det enda 
vettiga på hela tiden. Det var så bra för ens självförtroende.47  

En metodutvecklare i kvinnofrågor vid Frivården i Göteborg talar om ett dolt förtryck av 
kvinnor inom kriminalvården. Hon exemplifierar detta med en jämförelse av att mäns intressen, 
huruvida det gäller spela fotboll eller liknande aktiviteter, med självklarhet ger rätt till permission 
men att kvinnor som velat gå och sola eller gå makeupkurs fått avslag då dessa aktiviteter räknas 
som lyx och flärdfullhet.48 Detta exempel anser jag illustrera en markant genusordning inom en 
mansdominerad miljö då mäns intressen automatiskt tillskrivs högre status. Inställningen till 
kvinnornas förfrågningar betraktar jag som ett sätt att hålla kvinnorna tillbaka och inskränka 
deras rörlighet. Detta kan sägas exemplifiera genusteoretikern Yvonne Hirdmans teori, som 
tidigare nämnts, där Hirdman menar att genusordningens, och dess könshierarkiserings, främsta 
aspekt är upprätthållandet av kontrollen över kvinnors rörelseförmåga i det fysiska och psykiska 
rummet.49  
 En annan diskurs som återfinns i flera av texterna rör kvinnornas förmåga, eller oförmåga, 
till relationer, framförallt till män, sina barn och sina mammor. Här diskuteras kvinnornas många 
gånger destruktiva förhållanden till män, där gemensamt missbruk ses som den största 
problematiken. I denna fråga menar samtliga artiklar att kvinnorna behöver stöd i sina relationer, 
både i avseende till män och till andra kvinnor. En genomgående genusordningsdiskurs tydliggörs 
när detta ämne behandlas. Kvinnorna beskrivs som underordnade männen, både som individer 
och i grupp. I en artikel går att läsa att detta blivit ett uppenbart problem i samband med program 
och projekt som utformats för mansdominerade grupper. Det uppges att genomförandet av ett 
ratfylleriprojekt ledde till att ”kvinnorna i gruppen blev tysta och deras behov kom inte alls 
fram”.50 Ytterligare exempel som illustrerar denna diskurs finner jag i ett reportage som lyfter 
fram våldsforskaren Karen Leanders arbete. Leander har under en femårsperiod regelbundet 
träffat intagna kvinnor i diskussionsgrupper för att få en djupare förståelse för kvinnornas 
situation. Artikelförfattaren återger i ett citat Leanders erfarenhet av kvinnornas placering i 
hierarkin: 

Hur kvinnor och män behandlas på ett fängelse kan förstärka den underordning kvinnor 
upplever ute i samhället. På ett ställe fick kvinnliga fångar tvätta de manliga intagnas tvätt.51

                                                 
46 Bitti Ingemansson, ”Kvinnohemmet i Göteborg: Här tar alla eget ansvar”, Runtikrim 1997: 12, s. 10 
47 Ibid, s. 10 
48 Ibid, s. 11 
49 Se avsnitt Genusteoretiska utgångspunkter, s. 7 
50Bitti Ingemansson, ”Kvinnohemmet i Göteborg: Här tar alla eget ansvar”, Runtikrim 1997: 12, s. 11 
51 Margot Granvik, ”Karen Leander: Övergrepp ofta orsaken till kvinnors missbruk och kriminalitet”, Runtikrim 
1997: 12, s. 7 
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Det kan diskuteras om denna genusordning ges starkare uttryck inom en institution som 
exempelvis kriminalvården. Denna diskussion återkommer i flera avsnitt och sammanfattas i den 
avslutande delen av uppsatsen. 
  

Uppfattningar om blandade anstalter 
Två artiklar ur Runtikrim behandlar specifikt frågan om blandade anstalter, det vill säga om män 
och kvinnor ska vistas tillsammans på anstalt. Jag kan i texterna urskilja två olika utgångspunkter 
som ligger till grund för diskussionen i artiklarna. Dels läggs fokus på hur kvinnor och män anses 
kunna fungera tillsammans på en sluten institution, dels utgår man från vilka behov kvinnor 
respektive män har vad gäller utformningen av vård, lokaler och aktiviteter och tar utifrån detta 
ställning för eller mot blandade anstalter.  
 Frågan om blandade anstalter aktualiserades under 1997 efter att en misstänkt våldtäkt ägt 
rum vid Lindomeanstalten, som vid denna tidpunkt huserade både kvinnor och män som dock 
bodde åtskilda. I artikeln Efter övergreppet på Lindome: Det visar att mixade anstalter behövs! ställs två 
tydliga diskurser mot varandra vad gäller mäns och kvinnors interagerande.  Förespråkare för 
blandade anstalter menar, enligt artikeln, att det misstänkta övergreppet  

visar behovet av ett närmande mellan könen, inte ett avskärmande. Vi vill skapa arbetsgrupper 
med både män och kvinnor för att lära dem att förstå och respektera varandra.52

Här diskuteras könsroller och hur man inom verksamheten kan jobba med att förändra 
snedvridna uppfattningar och beteendemönster genom att låta män och kvinnor skapa trygga 
relationer inom institutionen. Personalen erkänner dock att detta inte är något som sker 
oproblematiskt. Bland annat citeras en vårdare när han uttalar sig om att prostitution till viss del 
har förekommit på anstalten. Vårdaren uppger vidare att detta inte är något uppseendeväckande 
då han menar att det avspeglar övriga samhällets tendenser. I detta resonemang finner jag andan 
av en tilltro till människors förmåga till förändring, dock något krasst uttryckt eller citerat i 
artikeln. Denna diskurs väljer jag att benämna interaktionsdiskurs. 
 Ett argument som återfinns inom den diskurs som vill separera kön vid anstalter har 
samma utgångspunkt som föregående talare då problemet med sexuellt utnyttjande av kvinnorna 
nämns även här, men i detta fall anser man att lösningen på problemet är att skilja män och 
kvinnor åt. Här anar jag en uppfattning om att vissa beteenden är så rotade att det är lönlöst att rå 
på dem. En tendens till essentialism tycks skymta i kritiken mot blandade anstalter som grundar 
sig på antagandet att kvinnor och män är väsensskilda. Motståndsdiskursen använder sig också av 
kvinnornas särskilda utsatthet som argument, kvinnorna ska skyddas från männen då deras 
relationer till män anses vara främsta orsaken till kvinnornas belägenhet. Här utgår man från ett 
offerperspektiv där kvinnorna antas dels stå i beroendeförhållande till mannen, dels vara 
förtryckta och utnyttjade i sina kärleksrelationer.  

                                                 
52 Linda Johansson, ”Efter övergreppet på Lindome: Det visar att mixade anstalter behövs!”, Runtikrim 1997: 14, s. 2 
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 År 1998 uppmärksammades kvinnors situation och en kommitté tillsattes för att utarbeta 
vilka riktlinjer som ska gälla för fängelsedömda kvinnor.53 Här kom man fram till att kvinnor ska 
vistas på anstalter skilda från män. Till grund för detta beslut ligger samma argument som tidigare 
nämnts förekomma i motståndsdiskursen. I artikeln Slut på blandade anstalter informerar Runtikrim 
om de nya riktlinjerna och presenterar Lis Somander som styrt projektgruppens arbete att ta fram 
de nya riktlinjerna. Här uppges den mansdominerade miljön vara en del av bakgrunden till 
beslutet.   

Så länge kvinnliga intagna vistas i en miljö som främst är anpassad till män visar forskningen 
och kriminalvårdens egna erfarenheter att kvinnorna riskerar att betraktas som svårförståeliga 
och avvikande och därför kommer att fara illa.54

Intressant är att artikeln inledningsvis påpekar att majoriteten av kvinnliga intagna uppges föredra 
att sitta på blandad anstalt. Denna inställning bekräftas i rapporten Kvinnorna på Hinseberg där en 
klar majoritet av kvinnorna förordar blandad anstalt. Här visar det sig även att de kvinnor som 
har egen erfarenhet av vistelse på blandad anstalt är den mest positivt inställda gruppen.55 Skälen 
som framförs i artikeln sägs vara att stämningen på fängelset blir mjukare och inslag av intriger 
och elakheter minskar. Dock fortsätter reportaget med att, enligt min uppfattning, infantilisera de 
intagnas påpekanden då man direkt efter kvinnornas önskemål kan läsa att  

Senare tids forskning visar emellertid att kvinnor vistas i blandade grupper på männens villkor 
och att där tas för lite hänsyn till kvinnornas speciella problematik.56

Här går tydligt att urskilja ett ojämlikt maktförhållande mellan de kvinnliga klienternas åsikter och 
personalens perspektiv. Personalens opinion uppvärderas och ges tolkningsföreträde framför de 
berörda kvinnornas uppfattningar. Här återspeglas kriminologen Ingrid Landers problematisering 
av myndighetsperspektiv kontra klientperspektiv. Lander ifrågasätter vårt vetande och därmed 
vårt förhållningssätt till grupper som inte anses vara kapabla att själva formulera sina behov eller 
förstå sin situation.57 Jag förkastar inte tanken om att viss expertis bör finnas inom alla 
samhällsområden utan, i samklang med Lander, ifrågasätter snarare hur kunskap värderas utifrån 
olika gruppers erfarenheter och upplevelser. Jag anser det ligga en fara i att ignorera utsatta 
gruppers kunskap om sin situation och behandla deras utsagor som perifera då de borde vara 
centrala för kunskapsproduktionen för den aktuella gruppen.  
 En ytterligare reflektion som uppstår när jag läser om synen på blandade anstalter rör 
utgångspunkten att de manliga anstalter som finns inte går att anpassa till kvinnornas behov. Här 
förekommer en diskurs som jag upplever cementera bilden av hur en manlig anstalt fungerar. 
Den ger uttryck för ett statiskt tänkande vad gäller männens situation där männens behov anses 
tillfredsställt och att det inte finns utrymme för förändring. Detta kan visserligen härledas till en 

                                                 
53 Lis Somander, Fängelsedömda kvinnor – riktlinjer (1998). Se även stycke Riktlinjer för fängelsedömda kvinnor, s. 12  
54 ”Slut på blandade anstalter”, Runtikrim 1998: 4, s. 2 
55 Lindberg, s. 111 
56 ”Slut på blandade anstalter”, Runtikrim 1998: 4, s. 2 
57 Lander, s. 37. Se även stycke Normalitet, avvikelse och genus, s. 9 
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rent ekonomisk situation men jag menar att det ekonomiska perspektivet genomsyras av ett 
ideologiskt sådant. Man tar här återigen avstamp i att kvinnor och män har vitt skilda behov som 
inte kan tillgodoses på en gemensam anstalt. I reportaget Slut på blandade anstalter talas det om att 
verksamheten ska anpassas genom exempelvis besöksrum särskilt utformade för att ta emot 
besök av barn och att kvinnornas självförtroende ska stärkas. Detta resonemang implicerar att 
sådan verksamhet är utesluten på manliga anstalter. Detta illustreras ur olika perspektiv i så gott 
som alla studerade artiklar. Bland annat går det i artikeln Kvinnor i anstalt, som sammanfattar 
uppföljningsprojektet av Riktlinjer för fängelsedömda kvinnor, att läsa att 

Kvinnor i anstalt kräver närvaro, samtal och kontakt med personal på ett helt annat sätt och 
omfattning än vad som generellt är fallet med manliga intagna.58

Då jag inom tids- och omfattningsramen för uppsatsen uteslutit att studera artiklar som 
behandlar männens behov är det svårt att avgöra hur och i vilken utsträckning deras behov 
diskuteras. Utifrån mitt material drar jag dock slutsatsen att de behov som lyfts fram som 
specifikt kvinnliga således inte ses som aktuella för den manliga gruppen intagna. Detta uppfattar 
jag som ytterliggare ett tecken på föreställningen om det dikotomiska förhållandet man - kvinna.  
 

En passiv eller aktiv grupp som framställs? 
Ett mönster som återupprepas i flertalet artiklar är hur artikelförfattarna väljer att benämna de 
kvinnliga klienterna som flickor respektive tjejer. Detta ordval kan upplevas skapa ideologiska 
konsekvenser. Att prata om tjejer eller flickor istället för kvinnor kan tänkas medföra ett mer 
avslappnat förhållningssätt till objekten som är föremål för diskussionen. Därmed skulle även 
bilden av den kriminella handlingen kunna avdramatiseras. Jag kan se två grunder till varför man 
väljer detta uttryckssätt. Det första är att man har en intention att låta läsarna närma sig dessa 
kvinnor och kunna betrakta dem som individer, inte enbart avvikande kriminella. Om detta är 
målet man vill uppnå så ser jag det som positivt att man då vill bryta barriärerna som existerar 
inom den rådande sociala ordningen och den hierarki som ännu lever kvar i vårt samhälle. Det 
andra tolkningsalternativet har inte samma optimistiska tendens. Här kan jag istället se 
tjej/flickabegreppen som en flykt undan verkligheten. Här vill man, enligt min hypotes, också 
avdramatisera det kriminella beteendet men med intentionen att upprätthålla de ramar som finns 
för hur kvinnor får och ska agera enligt normen. Orden tjej/flicka anspelar då på att lyfta fram 
kvinnligheten hos subjekten och sätta dem i ett traditionellt sammanhang. Detta kan 
sammankopplas med användandet av en sorts offerdiskurs och dess verkningar leder till ett 
förminskande av kriminella kvinnor. Jag anser denna framställning falla inom ramen för normativ 
femininitet som består av en relativt fast uppsättning kriterier som ska uppfyllas för att en kvinna 
ska uppfattas som ”normal” eller ”godkänd” av det omgivande samhället.59 Att använda epitetet 
”flicka” om en kriminell kvinna kan då syfta till att lyfta in henne i gemenskapen med övriga 
                                                 
58 Benny Andersson, ”Kvinnor i anstalt”, Tidskrift för Kriminalvård, 2001: 1, s. 16 
59 Se stycke Normalitet, avvikelse och genus, s. 9  
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kvinnor så till vida att hon har vett att veta sin plats inom den kvinnliga hierarkin och leva upp till 
förväntningarna på offerrollen. Inom ramen för detta resonemang faller även min teori om 
infantilisering av kvinnorna in. Den tendens som jag tycker mig antyda i artiklarna återfinner Odd 
Lindberg när han intervjuat intagna kvinnor på Hinseberg.60 Lindberg har flera tolkningar av vad 
förekomsten av uttryck som ”lilla gumman” och ”flickorna” kan tänkas känneteckna. En 
förklaring anser Lindberg kan vara att språkbruket syftar till en manifestering av över- och 
underordningen mellan intagna och personal. En annan kan vara att vårdarna ”genom 
kommunikationen försöker skapa en känsla av närhet och förståelse”.61 Han påpekar även att 
relationen mellan vårdare och intagna i mångt och mycket påminner om relationen mellan 
föräldrar och barn där de intagna måste be om lov för olika aktiviteter och måste eskorteras runt 
faciliteterna. Dessa förhållanden kan då, enligt Lindberg, även leda till att kvinnorna faller in i 
rollerna som de tilldelas och alltså kan börja agera som barn.62 Detta kan jag se som en möjlig 
förklaring till de studerade artiklarnas språkbruk då detta förhållningssätt återspeglas i artiklarna 
eftersom texternas innehåll många gånger baseras på erfarenheter och upplevelser från anstalterna 
och främst kan sägas återge vårdarnas perspektiv.  
 Kvinnors kriminalitet diskuteras i artiklarna utifrån olika förklaringsmodeller där kvinnan 
vanligen framställs som passiv. Runtikrim har i ett reportage uppmärksammat en D-uppsats 
skriven inom institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.63 Uppsatsen uppges vara 
en registerstudie av nio akter på kvinnor som dödat sina män. Den beskrivs som 
problematiserande och ger enligt artikeln en komplex bild av bakomliggande faktorer som kan 
ligga som förklaringsmodell till varför de studerade kvinnorna begått sina brott. Riskfaktorer som 
kan ses utifrån ett offerperspektiv där kvinnan upplevt dåliga uppväxtförhållanden med missbruk 
och våld, eget missbruk eller hög konsumtion av alkohol och/eller droger, lever i en relation med 
en man som missbrukar, blir eller har blivit misshandlad.64 Detta kan tolkas som att det är lättare 
för de verksamma inom kriminalvården, och även för forskningen och det övriga samhället, att 
uppfatta kvinnorna som passiva offer, än som förövare, för att fortfarande kunna känna sympati 
för dem som kvinnor/människor.  
 En motsatt diskurs, som framställer kvinnorna som aktiva, går att finna antydningar till i 
några av artiklarna. I reportaget Lis Somander om intagna kvinnor: Vi vet inte så mycket om deras hälsa 
kan man läsa att de kvinnliga intagna ”ställer speciella krav på kriminalvården” och de beskrivs 
som att de ”går mot strömmen”.65 Detta initiativtagande går sedan inte att finna vidare i texten. 
Kontexten i reportaget visar snarare att uttrycken använts för att illustrera kvinnornas avvikelse 

                                                 
60 Odd Lindberg, Kvinnorna på Hinseberg – en studie av kvinnors villkor i fängelse, Kriminalvårdens forskningskommitté, 
rapport nr 14, (Norrköping, 2005), s. 61 
61 Ibid, s. 61 
62 Ibid, s. 62 
63 Lars Nicklasson, ”Den sista utvägen? Forskningsrapport om kvinnor som dödat sina män”, Runtikrim, 1999: 11, s. 
18-20  
64 Ibid, s. 18 
65 ”Lis Somander om intagna kvinnor: Vi vet inte så mycket om deras hälsa”, Runtikrim 1997: 12, s. 3 
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från normen. Det är inte kvinnor som aktivt vill förändra sin situation som åsyftas i texten utan 
enbart insikten att kvinnor är i behov av en typ av vård och omsorg som inte är befintlig. I denna 
artikel länkas också kvinnors behov i första hand samman med deras barn.66 I några av artiklarna 
får intagna däremot stort utrymme. En kvinna har intervjuats om sina erfarenheter av fängelse- 
och behandlingshemsvistelser. Hon framställs som en stark kvinna som har åsikter om 
verksamheten. I flera artiklar, som tidigare nämnts, ger intagna kvinnor röst åt vad många 
upplever som brister för kvinnliga fångar. De ställer krav på att kläderna ska finnas tillgängliga i 
damstorlekar och att anstalternas klädbestånd ska utökas med exempelvis kjolar. Kvinnorna 
ställer sig även kritiska till hur fängelserutinerna ser ut och ger förslag på förbättringar. Det 
genomgående i texterna är att de berörda kvinnorna främst kommer till tals för att bekräfta en 
redan uttalad idé eller kritik som företrädesvis framförs eller bekräftas av personal eller övriga 
experter. De intagna kvinnornas handlingsutrymme kan således betraktas som begränsat inom 
vad som utgör ramen för det empiriska underlaget i studien. Därav kan den kritiska diskursen, 
som kan sägas bildas av de intagna, betraktas som underställd den professionella diskursen.  
  

Projekt resocialisation   
Detta avsnitt fokuserar på de styrningsmekanismer jag har kunnat utläsa som syftar till att anpassa 
kriminella kvinnor till samhället just som kvinnor i första hand, och att stödja dem i att komma till 
rätta med sin kvinnliga identitet. Denna identitet kan sägas utgöras av framförallt mammarollen och 
den heteronormativa kvinnorollen, vilka enligt artiklarna är de främsta problemområdena att 
bearbeta för intagna kvinnor. Problematiken runt föräldraskapet kan sägas grunda sig i moraliska 
föreställningar och artiklarna anser jag inrymma en ansats till att problematisera denna fråga. 
Däremot upplever jag en avsaknad av ett problematiserande perspektiv rörande kvinnornas 
sexualitet. Den kvinnobild som framställs må innefatta stor problematik men det antas i alla 
texter att detta är kvinnor med ambitionen att leva ett heterosexuellt liv och mycket rehabilitering, 
av vad som framgår att utläsa i artiklarna, syftar till att hjälpa kvinnorna att skapa trygga och 
sunda relationer till män.   
 Ett återkommande tema i artiklarna är kvinnornas relation till sina barn. Här blir samhällets 
förväntningar på kvinnor tydliga och flera spaltmeter går åt till att diskutera hur de berörda 
kvinnorna kan komma tillrätta med sin föräldraroll. Detta är inte förvånande då merparten av 
kvinnorna som har barn är ensamma vårdnadshavare och känner skuld och skam inför den 
situation de hamnat i. Dock går det att uttyda ett konventionellt förhållningssätt i denna fråga 
genom artiklarna där den dominerande diskursen fokuserar på just mamma-barnrelationen och 
utesluter att i samma diskussion problematisera pappa-barnrelationer. Återigen kan inte några 
generella slutsatser dras då jag ej har undersökt i vilken omfattning artiklar som diskuterar mäns 
relationer till sina barn förekommer i Runtikrim eller Tidskrift för Kriminalvård. Jag kan dock 
konstatera att två tredjedelar av de studerade artiklarna i denna uppsats lyfter fram kvinnornas 
                                                 
66 Hur kvinnornas relation till barnen beskrivs behandlas mer utförligt i avsnittet Projekt resocialisation, s. 19 
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förhållande till sina barn som en av de väsentligaste aspekterna att diskutera vad gäller deras 
situation. I en artikel som informerar om hur riktlinjerna för fängelsedömda kvinnor ska tillämpas 
uppges att kvinnofängelser ska erbjuda besöksrum utformade för barn. 

Besöksrum anpassade till barns behov i olika åldrar ska finnas vid alla fängelse med kvinnliga 
intagna67    

Detta kan tolkas på två sätt: 1) man kan anta att anstalter för män redan har nödvändiga faciliteter 
för att kunna ta emot barn på bästa sätt, eller 2) att detta är något som särskilt prioriteras vid 
kvinnliga anstalter.  
 I en artikel beskrivs en metod hämtad från USA som syftar till att förstärka relationen 
mellan mammor och barn. I en annan artikel ur Runtikrim kan man läsa om behandlingshemmet 
Malins minne. Malins minne drivs inte i Kriminalvårdens regi men föreståndaren är välkänd från 
bl. a Färingsö och klienterna kommer oftast från anstalter eller andra åtgärder inom 
Kriminalvården. Behandlingshemmet vänder sig enbart till mammor och deras barn. Denna 
artikel fokuserar givetvis på verksamheten och handlar till större del om hur mammorna får 
behandling och föräldrautbildning och hur barnen stärks genom ett pedagogiskt program där de 
också möter andra barn i samma situation. Här kan utläsas en genomgående diskurs som även är 
påtaglig och stark i övriga samhället; kvinnor med barn utgör en slags enhet och förväntas leva i 
symbios med varandra, den andra halvan av föräldraskapet blir osynlig. Föreståndaren citeras i 
artikeln då hon menar att barn till missbrukande och kriminella ofta upprepar detta 
beteendemönster och menar vidare att ”en mamma som inte får hjälp i tid kostar oerhört mycket 
mer”68.  Förhoppningen med detta arbete är att kunna undvika separationen mellan mamma och 
barn, enligt artikeln. Jag väljer att tolka detta som en diskurs som dels grundar sig i den rotade 
föreställningen om ”den ömma modern”, dels som en diskurs förknippad med ”barns bästa”. 
Dessa är i praktiken tätt sammanlänkade och kan inte diskuteras var och en för sig. Jag 
ifrågasätter här inte viljan att ta hand om sitt barn utan vill visa hur det studerade materialet 
medverkar till att lägga ansvaret för barnens välbefinnande på mamman snarare än på bägge 
föräldrarna. I rapporten Fångarnas föräldraskap har föräldrautbildningar inom kriminalvården 
utvärderats. Där framkommer att männens omdömen om föräldrautbildningarna är mycket 
positiva. De uppgav att de fått ökad förståelse för barns utveckling och att kurserna stärkt deras 
identitet som förälder. Kvinnorna i studien var något mer kritiska och ansåg att utbildningarna 
behövde utvecklas på en rad områden. Rapporten erbjuder en förklaringsmodell till kvinnornas 
komplicerade förhållande till moderskapet där bilden av modersrollen och avvikelser från denna 
diskuteras.69 Detta bekräftar till viss del min uppfattning om att modersdiskursen är väldigt stark 
och influerar i princip alla områden som rör kvinnor. Jag eftersträvar ett synliggörande av detta 
förhållande för att kunna nyansera bilden av ”den vårdande kvinnan” och låta männen ta en mer 
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aktiv roll på spelplanen, även när det gäller fängelsedömda män och kvinnor. Om kvinnornas 
samvete kan lättas när tydligare krav ställs på männen så vore det ett framsteg, framförallt för 
intagna kvinnor som har tillräckligt med föreställningar att förhålla sig till.  
 I artikeln Kvinnohemmet i Göteborg: Här tar alla eget ansvar, som diskuterats i tidigare avsnitt, 
beskrivs behandlingshemmet Kvinnohemmet som estetiskt inrett med matchande tyger och 
möblemang och där aktiviteter som att laga mat och städa lyfts fram som viktiga aspekter inom 
denna miljö. De två klienterna som intervjuats uttrycker sin glädje över att ha ”varit ute och 
shoppat” och att de numera kan hänge sig åt lyx och flärd för sitt eget välbefinnande. Jag 
upplever att kvinnorna framställs ha en bild av hur ”en vanlig kvinna” lever och gestaltas vilja 
hitta sina roller i den föreställningen. Detta kan tolkas som att de berörda kvinnorna har utvecklat 
ett starkt behov av att passa in och följa normen. Då deras tidigare livsstil innefattat 
drogmissbruk kan deras upplevda kvinnlighet sägas ha försvagats utifrån den stigmatisering som 
ofta uppstår, framförallt när det gäller kvinnliga narkotikabrukare då de även bryter mot den 
kvinnliga normen som kan sägas inkludera föreställningen om ett ”hälsosamt leverne”. De kan, 
utifrån artikeln, sägas vilja återerövra sin kvinnlighet och använder sig av de attribut som i vårt 
samhälle anses vara tecken på kvinnlighet. Behandlingshemmet hjälper till att bygga denna nya 
identitet, att skapa en ny självbild. Vidare i artikeln antyds flera eftersträvansvärda kvaliteter som 
en kvinnlig identitet anses inkludera. Det talas om systerskap, gruppgemenskap och vikten av att 
etablera trygga relationer.  

Oftast har de här kvinnorna inga kvinnliga vänner, de har dåliga relationer till sina egna 
mammor och är över huvud taget skeptiska till andra kvinnor.70

Föreståndaren för behandlingshemmet menar att de använder sig av ett kvinnoperspektiv i sitt 
behandlingsarbete. 

Här är det socialt behandlingsarbete ur kvinnoperspektiv som gäller. Vi ser till var och ens 
individuella behov. Vi utför ett miljöterapeutiskt arbete när vi lagar mat, diskar eller sitter och 
pratar.71

Detta kvinnoperspektiv innebär, enligt citatet i artikeln, att ta hänsyn till individuella behov och 
att hushållsgöromål är särskild terapi för kvinnor. Här anser jag det finnas en stark tradition som 
genomsyrar inställningen till vad kvinnor är i behov av och vad som utgör bilden av kvinnlighet. 
Detta förhållande kan dock inte skyllas på kriminal- och behandlingsvården utan är befäst ute i 
samhället för övrigt, men tar sig måhända tydligare uttryck i extrema situationer och inom slutna 
institutioner. Artikeln avrundas symptomatiskt nog med att skildra återkomsten på den 
heteronormativa arenan. 

Bitten och Annelie har till och med vågat sig ut på dans. Visst blev de uppbjudna.72

                                                 
70 Bitti Ingemansson, ”Kvinnohemmet i Göteborg: Här tar alla eget ansvar”, Runtikrim 1997: 12, s. 11 
71 Ibid, s. 11 
72 Ibid, s. 11 
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Kvinnorna kan här sägas uppges ha provat sina nya roller i en vardaglig situation som inrymmer 
ett socialt regelverk med olika uppsättningar regler för män och kvinnor. Man bjuder upp kvinna, 
kvinna dansar med man. Projekt resocialisation slutfört. 

Kvinnliga chefer – tecken på standpoint feminism? 
En reflektion som framkommit under analysprocessen rör den omfattande andelen kvinnor på 
chefsposter och övriga positioner som medför makt och därmed stort tolkningsföreträde. Här vill 
jag återknyta till teoriavsnittet som redogör för den feministiska kritik som riktats mot 
kriminologin. Ngaire Naffines resonemang angående standpoint feminism ser jag som applicerbart i 
denna diskussion. Naffine ser, som tidigare nämnts, en tendens bland kvinnliga kriminologer att 
betrakta forskning om kvinnor utförd av kvinnor som mer legitim då man hävdar att kvinnor 
lättare kan förstå och tolka sina medsystrar.73 Detta är en minerad diskussion att föra men jag 
anser det trots allt vara av intresse att reflektera över om detta förhållande kan skönjas inom den 
svenska kriminalvården.  
 Att det till övervägande del är kvinnor som arbetar med kriminella och missbrukande 
kvinnor förklaras i artiklarna genom att många av kvinnorna på anstalt och behandlingshem har 
destruktiva förhållanden med män med sig i bagaget. De intagna kvinnorna uppger att de känner 
sig tryggare när kvinnliga vårdare exempelvis utför urinkontroller och närvarar vid intimhygien. 
Denna inställning grundar sig i vårt invanda isärhållande mellan könen och upplevs säkert som 
det bästa alternativet av en majoritet kvinnor om man föreställer sig denna typ av intim situation, 
i kombination med tidigare dåliga erfarenheter av relationer med män. Däremot kan jag 
ifrågasätta hur synen på kvinnornas behov skapas. Som tidigare nämnda Ingrid Lander hävdar 
produceras kunskap främst inom institutioner och genom personalens upplevelser och 
erfarenheter.74 Då denna grupp dessutom till största delen utgörs av relativt högutbildade kvinnor 
finns det risk för att vissa idéer och teorier får större genomslag än andra. Jag är beredd att hålla 
med Naffine i hennes antagande att en viss grupp anger accepterade normativa beteenden som 
en, enligt den rådande normen, avvikande grupp förväntas leva upp till och resocialiseras in i. 
Detta ser jag som en av anledningarna till att normer i viss mån cementeras och på så vis blir 
svåra att nyansera och utvidga för variation.     

Ett problematiserande perspektiv  
 

Man borde kanske titta mer på vad våldet och att de bryter mot traditionella könsroller betyder. 
Det kan vara sexuella och fysiska övergrepp som ligger bakom kvinnors brottslighet.75

 

                                                 
73 Naffine, s. 46 ff. Se även avsnittet Feministisk kritik av kriminologi, s. 8 
74 Lander, s. 37. Se även avsnittet Normalitet, avvikelse och genus, s. 9 
75 Margot Granvik, ”Karen Leander: Övergrepp är ofta orsaken till kvinnors missbruk och kriminalitet”, Runtikrim 
1997: 12, s. 7 
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Detta citat är hämtat ur artikeln Karen Leander: Övergrepp är ofta orsaken till kvinnors missbruk och 
kriminalitet där våldsforskaren Karen Leander, som omnämnts i tidigare avsnitt, delger Runtikrim 
sina forskningsresultat. Leanders uttalande, som det återges i artikeln, kan tolkas som ett 
problematiserande av diskurser runt kvinnlighet. Leander påpekar att det finns en kvinnoroll, 
som kontrollerar kvinnors beteende, och diskuterar detta i förhållande till kvinnors kriminalitet.  
 

Däremot kan det vara så att den som inte gått in i kvinnorollen – som kontrollerar kvinnors 
beteende ganska hårt – har lättare att även bryta mot andra sociala normer i samhället.76

 

Leander diskuterar kvinnors kriminalitet utifrån roller, beteenden och sociala normer i samhället, 
vilket kan ses som en annorlunda inställning i förhållande till de utsagor som finns i övriga 
analyserade artiklar. Ovanstående citat inbjuder till flera tolkningsmöjligheter. En variant är att 
förstå det som att kvinnor löper större risk att bli kriminella om de inte fullt ut införlivat den 
rådande kvinnonormen, det vill säga om de bryter mot en norm har de lättare att bryta även mot 
normer inom andra områden. Detta resonemang har utvecklats av Mona Danner, författare till 
Race, Gender and Class in Criminology. Danner menar att kvinnors brottslighet är förknippat med hur 
stark den sociala kontrollen av kvinnorna är. Hon hävdar att samhällens jämställdhet står i 
relation till hur hög den kvinnliga brottsligheten är; ju högre kvinnobrottslighet desto mer 
jämställt samhälle.77 En liknande tolkning av Leanders uttalande kan sägas vara sprungen ur en 
diskurs som vill öppna upp och nyansera gällande normer och värderingar genom att betrakta de 
diskuterade kvinnorna som pionjärer som utforskar nya områden och vågar tänja på gränserna.   

 

Konklusioner 

Artiklarnas diskursiva och sociala praktik 
Jag har i mitt material kunnat uttyda ett antal diskurser som jag upplever som specifika inom 
ramen för kriminalvårdens diskursiva och sociala praktik som institution. Den tydligaste 
diskursen inom denna genre anser jag kunna återfinna i diskussionen om separerade eller 
blandade anstalter. Här framförs argument karakteristiska för den institutionaliserade praktik 
diskussionen rör sig inom. Den dominerande diskursen, som jag i det berörda avsnittet valt att 
kalla motståndsdiskursen,78 som förespråkar ett motstånd mot blandade anstalter, grundar sig till 
största del på den professionella diskursen som inkluderar forskning och sammanställningar av 
dokumenterad erfarenhet. Den professionella diskursen har ett omfattande maktövertag och är 
således fördelaktig att bygga ett resonemang på. Att hänvisa till vedertagen forskning ger i de 

                                                 
76 Ibid, s. 7 
77 Mona J.E Danner,  Race, Gender and Class in Criminology (New York & London, 1996), s. 38 
78 Se avsnitt Uppfattningar om blandade anstalter, s. 15  
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flesta sammanhang hög status. I denna analys har jag dock ifrågasatt kunskapsproduktionen som 
jag i nuläget anser vara för snäv i sin konstruktion. Jag upplever den till viss del vara ideologisk då 
den bland annat använder argument som går att finna inom särartsfeminismen.79

 I mitt empiriska material har jag lokaliserat två diskurser som utmanar de nämnda ledande 
diskurserna. Dessa är dels interaktionsdiskursen, dels den problematiserande diskursen. 
Interaktionsdiskursen,80 som vill tillåta interagerande mellan könen, har en svag position då 
majoriteten som åberopar den har låg status, det vill säga i första hand de intagna. Den 
problematiserande diskursen utmanar den gängse bilden av kvinnor och kan sägas bygga på 
progressiv forskning inom feministisk teori och queerteori. Denna uppfattning har dock inte haft 
någon större framgång i de texter som har analyserats i denna uppsats.  
 Resterande diskurser är vanligt förkommande diskursiva praktiker där framförallt 
kvinnlighetsdiskursen bör nämnas. Denna återspeglar den dominerande diskursiva och sociala 
praktik som genomsyrar västvärldens syn på kvinnor och kvinnlighet. Jag anser den bli än 
tydligare i det specifika sammanhang som en anstaltskultur utgör. Även om man har levt sitt liv 
utanför normen när man var på ”utsidan” så bidrar anstaltens rådande diskurs och kultur till att 
klienterna reflekterar över sin kvinnliga identitet och placerar in sig själva någonstans på skalan av 
kvinnlighetskriterier. Som tidigare nämnts är det många roller att leva upp till om du är kvinna, du 
ska anpassas till mammarollen, heteronormen osv. Här kommer vi även in på vad jag har kallat 
resocialisationsdiskursen, som ger genuskonfunderade kvinnor verktyg för att hitta tillbaka till 
den normativa femininiteten. Med inspiration från omgivningen har dock genusordningen inom 
kriminalvården som institution blottlagts och artiklarna vittnar om att man tagit ett första steg till 
att identifiera detta tillstånd. Hur man sedan väljer att fortsätta att arbeta för att förändra det 
hierarkiska tillståndet får en maktkamp mellan olika diskurser utvisa.  
 Vilken makt har då en tidning som Runtikrim eller Tidskrift för Kriminalvård? Mitt svar 
blir att de har ett relativt stort tolkningsföreträde och därmed makt att påverka eller motverka 
existerande strömningar. Emellertid anser jag att de båda publikationerna innehar en intention att 
belysa alla förekommande uppfattningar och utveckling inom kriminalvårdens regi, även om de 
visserligen mycket sporadiskt fokuserat på kvinnornas situation.   
   Hur står det då till med förmågan till förändring? Min slutsats är ambivalent då jag anser 
att det studerade forumet, i synnerhet Runtikrim, besitter förmåga till förändring men inte 
utnyttjar detta tillstånd i tillräcklig utsträckning. Rent metodologiskt vill jag tillstå att 
interdiskursiviteten genomgående är relativt hög i texterna och borde då tyda på hög grad av 
förändringskapacitet. Många skilda diskurser kämpar om utrymmet och trots att några vinner i 
dominans får man ändå beakta fördelarna det för med sig att ges tillfälle att göra sin åsikt hörd i 
media. 

                                                 
79 Nina Björk, Under det rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Wahlström & Widstrand, 1996), s. 
38 
80Se avsnitt Uppfattningar om blandade anstalter, s. 15  
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En utåtblickande reflektion 
Jag upplever att ramarna för kriminella kvinnor är mycket snäva och deras situation framstår som 
synnerligen komplex, framförallt framgår detta i den forskning jag tagit del av inför denna 
uppsats. Rent allmänt kan man säga att den största paradoxen ligger i att den kvinnliga gruppen 
kriminella vill bli behandlade som vilka individer som helst, samtidigt som det inte går att komma 
ifrån att kvinnor har vissa särskilda behov som under lång tid inte har prioriterats i den 
utsträckning som kan anses vara tillfredsställande. Eftersom de utgör en minoritet har de ofta 
satts på undantag.  Att vara i minoritet betyder exempelvis i detta fall att blandade anstalter skulle 
ha svårt att upprätthålla en jämn könsfördelning. Det betyder också att kvinnoanstalterna måste 
ta emot alla klienter oavsett vad de är dömda för. Detta leder givetvis till ökat behov av resurser. 
Och eftersom de utgör en så liten del av fängelsepopulationen finns endast fem anstalter att tillgå. 
Detta medför ofta svårigheter med att hålla kontakt med ett eventuellt nätverk utanför murarna, 
permissioner får avstås då resekostnaderna blir orimliga och besöken blir sporadiska och därmed 
psykiskt påfrestande för relationen med till exempel barn eller partner. Trots dessa nedslående 
förutsättningar har mitt analysmaterial ändå innehållit stor optimism och kämpaanda. Sakta men 
säkert går utvecklingen framåt även för kvinnor i anstalt. Bara under den tid jag arbetat med 
denna uppsats har intressanta publikationer utkommit och högaktuell musik skrivits för att belysa 
de kvinnliga fångarnas situation. Detta öppnar upp för diskussion och fler alster har säkert 
inspirerats av detta trendbrott. Jag anser ha bidragit med en liten, men dock så viktig, del som 
utgör förståelsen för gruppen kvinnliga fångar. Samtidigt när jag en förhoppning om att även 
synen på kriminella män kommer att nyanseras. När jag studerat artiklarna som rör kvinnornas 
situation ställer jag mig samtidigt frågande till varför vissa företeelser framställs vara relevanta 
endast för kvinnor. Jag anser att männen har ett lika stort behov som kvinnor att exempelvis 
bearbeta sin föräldraroll, även om behovet skiljer sig i fråga om angreppssätt. Jag tror även att 
inställningen till hur män antas bearbeta sina känslor behöver förändras och tillåtas inrymma 
större variation. Detta är en tidskrävande förändringsprocess men om den sätts i rullning ser jag 
ett närmande mellan könen som ett resultat av en sådan utveckling.  
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