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ABSTRACT

The aim of this study was to get a picture of the existing knowledge on women in prison. This

knowledge is to be found in earlier research, in the material of the Swedish Prison and

Probation Service and with people working, paid or voluntarily, with women in prison. To get

a broad picture I did both a literature study and qualitative interviews with people working at

a prison.

There is not much research done on women in prison, and the research done often lacks

gender analysis.

My conclusion was that the knowledge is relatively uniform; women in prison is described as

a group with many problems such as drug abuse, homelessness and unemployment. Many

have also been beaten by their former partners and many have lost custody of their children.
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1.1 PROBLEMFORMULERING

Fångars rättigheter och villkor i allmänhet är ett sällsynt inslag i samhällsdebatten. Ännu mer

sällsynt är det att kvinnliga fångars situation diskuteras. Inställningen till kriminella är

överhuvudtaget ganska negativ bland allmänheten och när det bildas någon form av opinion

kring kriminalitet och Kriminalvården är det oftast rop på hårdare straff som hörs. Om man

frågar närmre tror jag dock de allra flesta är intresserade av att Kriminalvården faktiskt

uppfyller sitt påstådda rehabiliterande syfte. Socialarbetare har här en viktig roll att fylla.

”Den svenske fången är en man.” Detta uttryck stämmer till 94 %. De övriga 6% är dock

kvinnor. Vilka konsekvenser får det att de kvinnliga fångar är i minoritet? Har kvinnorna

andra behov än män i fängelse? Hur ser man på detta inom Kriminalvården? Att se kvinnor

och män som fundamentalt olika är alltid förknippat med risker. Den mest uppenbara är

kanske risken för att stereotypisera och på det sättet cementera traditionella könsroller. Å

andra sidan visar undersökningar att kvinnor i fängelse ofta är i sämre skick än manliga

intagna både fysiskt och psykiskt. Fler kvinnor än män är narkotikamissbrukare, kvinnor har

blivit utsatta för våld och hot i högre utsträckning än män, fler kvinnor har långvariga och

svåra hälsoproblem osv. Dessutom lider många av att deras barn omhändertagits och av att de

har ett väldigt svagt nätverk. Många har aldrig haft en nära vän och ensamhet är ett stort

problem. Kolfjord (2003) talar om könsneutralitetens dilemma- utifrån ett avståndstagande

från särartstänkande (könsskillnader är naturgivna) och i enlighet med likhetsteorier

(könsskillnader är socialt konstruerade) skapas könsneutrala praktiker som behandlar män och

kvinnor lika. Paradoxalt nog leder detta till olika resultat för män och kvinnor eftersom deras

faktiska situation på många områden är särskiljande (s 11, 39).

Programmen i anstalt ska för både kvinnor och män omfatta arbete, utbildning och s k brotts-

och missbruksrelaterade program. Det finns krav och riktlinjer som ska uppfyllas inom

respektive område. I princip ska män och kvinnor erbjudas ett likartat utbud av program men

programmen för kvinnor ska speciellt uppmärksamma vad Kriminalvården kallar kvinnors

särskilda behov. Dessa indelas i fyra områden; arbete - utbildning, föräldraskap, ett oberoende

liv och hälsa. Programutbudet ska även gälla utvisade kvinnor med hänsyn till deras behov

och förutsättningar. I Kriminalvårdstyrelsens riktlinjer för fängelsedömda kvinnor står att läsa

att målet bör vara att erbjuda yrkesutbildningar som är anpassade dels efter arbetsmarknadens

behov, dels efter kvinnornas förutsättningar. Strävan i utbildningarna bör vara att ge

kunskaper med gymnasium som lägsta nivå. Föräldraprogram som betonar barns utveckling
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och som tar upp hur man kan upprätthålla relationer under fängelsetiden ska erbjudas de

intagna kvinnorna. För att stärka kvinnornas identitet och självkänsla bör brottsprogrammen

ta upp familjeplanering, födelsekontroll, graviditet, könsroller, jämställdhet, kvinnohistoria,

familjevåld, offer för sexuella övergrepp och misshandel, konflikter och konflikthantering,

skuld, skam och gottgörelse, sammanboende - skilsmässa, ekonomi, positiva relationer /

kommunikation, samt planering för en positiv framtid; att finna, få och behålla ett arbete och

en egen bostad. Man anger inte närmre hur man ska arbeta med dessa frågor eller från vilket

perspektiv de ska tas upp. För att förbättra hälsotillståndet ska de missbruksrelaterade

programmen innefatta kunskaper om kostvanor, ätstörningar, friskvård och motion, alkohol

och narkotika, samt sexuellt överförda (sic!) sjukdomar.

Personal som arbetar med intagna kvinnor ska förutom Kriminalvårdens formella

kompetenskrav ha kunskaper om kvinnors särskilda behov och krav i ett biologiskt, socialt

och psykologiskt perspektiv, rollen som kvinna och mor, kvinnors missbruk och kriminalitet,

och kvinnan som offer vid sexuellt, psykiskt och fysiskt våld (Somander, 1998, s 21-24).

På Kriminalvårdens hemsida skriver man att ”större behov kräver stort engagemang” och att

det ska finnas ”plats för att vara mamma”. Vidare står det att  ”Idag är påverkans- och

behandlingsprogrammen anpassade för kvinnor. Man jobbar i mindre grupper jämfört med

hur det ser ut i männens värld, och dessutom finns program riktade direkt till kvinnor.” Man

skriver också att ”Kvinnor har behov av skapande aktiviteter, intresset för industriell

produktion är litet. Man satsar mer på frisk- och kroppsvård i kvinnofängelser, och på djur /

natur.”1

Kriminalvården verkar sålunda vara av uppfattningen att intagna kvinnor har andra behov än

intagna män. Jag är intresserad av vilka andra kunskaper och uppfattningar det finns om

kvinnor i anstalt. Vad säger tidigare forskning? Vad säger de som möter kvinnorna i sitt

arbete, avlönat eller frivilligt? Hur beskriver de kvinnorna och vilka aspekter lägger de vikt

vid? Jag antar att faktorer som missbruk, barn, utbildning, nätverk, ekonomi, erfarenhet av

våld och hot kan påverka arbetet. Jag tror också att, förutom det faktum att de intagna är

kvinnor, etnicitet, klass, ålder, sexualitet, fysiska och psykiska funktionshinder spelar roll.

Även om kvinnor endast utgör 6 % av de som sitter i fängelse i Sverige tror jag att det måste

vara en heterogen grupp med olika behov, problem, styrkor och möjligheter.

                                                                
1 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2207)
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1.2 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att få en bild av befintlig kunskap om kvinnor i anstalt. Denna

kunskap finns hos de som arbetar med intagna kvinnor, hos de som deltar i frivillig

besöksverksamhet, hos Kriminalvården generellt, samt i tidigare forskning. Undersökningens

fokus är att beskriva de kunskaper och uppfattningar Kriminalvårdens personal och personer

ur frivilliga besöksgrupper har om de intagna kvinnor de möter i sitt yrke / sin verksamhet

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

Vilka kunskaper och uppfattningar om kvinnor i anstalt finns i Kriminalvårdens material och i

tidigare forskning?

Vilka kunskaper och uppfattningar har Kriminalvårdens personal och personer ur frivilliga

besöksgrupper om de intagna kvinnor de möter i sitt yrke / sin verksamhet?

1.4. YTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

För att ge läsaren en möjlighet att sätta in de resultat som senare presenteras i en kontext

kommer jag i detta inledande avsnitt att beskriva de faktiska ramarna för ämnet.

Föreställningar, uppfattningar, förhållningssätt etc utvecklas inte ur tomma intet utan påverkas

och formas utifrån de faktiska förutsättningar som finns, samtidigt som de i sin tur påverkar

och formar förutsättningarna i ett ständigt växelspel.

1.4.1 Kriminalvård
Under 1960-talets slut hamnade Kriminalvården i fokus i samhällsdebatten. Forskning visade

att vistelse i fängelse enbart medför skador och jurister och journalister krävde en

genomgripande reformering av Kriminalvården. 1971 tillsattes en kriminalvårdsberedning.

Grundtankarna i dennas förslag var att frivården ska vara den naturliga formen för

kriminalvård och att Kriminalvårdens delar ska samverka. Två viktiga principer;

normaliserings- och närhetsprincipen, betonades. Dessa innebär att intagnas behov av social

service så långt möjligt ska tillgodoses av myndigheter utanför Kriminalvården och att dömda

ska placeras i anstalt nära hemorten om samhällsskyddet inte kräver annorlunda.

Genomförandet av kriminalvårdsreformen inleddes 1974. Den nya lagstiftningen innebar att

intagnas rättigheter till nära kontakt med samhället reglerades och att deras rätt till samhällets

resurser fastslogs. Kriminalvården blev skyldig att erbjuda meningsfull sysselsättning och

fritid i anstalt samt att ge möjligheter till goda frigivningsförberedelser (Ekbom, 1999, s 171-

75, 206). Som framgår längre fram i texten kom reformerna inte kvinnorna till del fullt ut med
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hänvisning till att de var så få. Om man skulle följa närhetsprincipen fick kvinnorna vistas på

anstalt på männens villkor med följden att rätten till meningsfull sysselsättning och fritid blev

lidande. Den enda anstalten utformad efter kvinnors behov var Hinseberg och konsekvensen

av att placeras där blev för många kvinnor långa avstånd till familj och nätverk.

Sedan 1974 har en mängd åtgärder utförts inom Kriminalvården, bl a har insatserna mot

narkotika utökats.1988 infördes kontraktsvård som alternativ till fängelse och 1999

permanentades intensivövervakning med elektronisk kontroll (Ekbom, 1999, s 175).

Kriminalvården styrs av Justitiedepartementet via lagstiftning och budgetanvisningar. Den

centrala förvaltningsmyndigheten för all kriminalvårdsverksamhet är Kriminalvårdsstyrelsen.

Det finns fem Kriminalvårdsregioner och under dessa finns lokala Kriminalvårdsmyndigheter,

totalt 37 stycken. Normalt omfattar en Kriminalvårdsmyndighet en anstalt, ett häkte och ett

frivårdsdistrikt, och leds av en eller flera kriminalvårdsinspektörer. De flesta beslut om

verkställighet av straff såsom beslut om anstaltsplacering, permissioner och

behandlingsplaner, fattas efter delegation lokalt av kriminalvårdsinspektören eller av vårdare

(Ekbom, 1999, s 186-88).

På Kriminalvårdens hemsida kan man läsa att deras yttersta mål är att minska brottsligheten

och öka tryggheten i samhället. Svensk kriminalvård ska vara en human kriminalvård där

huvudinriktningen är att rehabilitera och hjälpa de dömda till ett bättre liv efter tiden inom

Kriminalvården. Detta görs genom utbildning, arbete och olika påverkansprogram. En

grundtanke i svensk kriminalpolitik är att undvika att låsa in människor eftersom inlåsning

försvårar ett kommande liv i frihet. Samtidigt anses vissa brott så allvarliga att de kräver

fängelsestraff, dels som ett sätt att skydda samhället från att personen begår fler brott, dels

som samhällets sätt att straffa den som begår ett brott2(www.kvv.se).

I måldokumentet ”Etik för Kriminalvårdens personal” (1998) anges att Kriminalvårdens

klienter ska mötas med fasthet och allvar och aktning för deras människovärde. Klientens

kulturella och etniska intressen och behov ska så långt det är möjligt tillvaratas oavsett kön,

ras, samhällsställning, politiska åsikter eller religion. Man anger också att klienterna ska

tilltalas med namn och att personalen ska använda ett vårdat språk. Personalen har

tystnadsplikt (Ekbom,1999, s 212).

                                                                
2 Den exakta adressen är (http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982). För att inte störa
texten kommer referenser till Kriminalvårdens hemsida fortsättningsvis endast placeras som fotnot.
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1.4.2 Fängelse
I Sverige finns totalt 54 fängelser3, indelade i öppna och slutna anstalter i fyra olika

säkerhetsklasser. År 2002 var antalet intagna i genomsnitt 41214 och dygnskostnaden för en

intagen i genomsnitt 1684 kr.5 Verkställigheten av fängelsestraff sker i enlighet med lagen

(1974:203) om kriminalvård i anstalt och förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt.6

På en anstalt arbetar en eller flera kriminalvårdsinspektörer som är arbetsledare och besluts-

och resursansvariga, dagtidsvårdare som också är kontaktmän för de intagna, vårdare i

centralvakt och på nattschema, samt annan personal som arbetar med sysselsättning,

köksarbete, sjukvård osv (Ekbom, 1999, s 189-91). I kontaktmännens arbete ingår bl a att

planera för studier eller behandling, att hjälpa till med dagliga kontakter och att bevilja vissa

permissioner.7

Fängelsestraff kan vara på viss tid, mellan 14 dagar och 10 år, eller på livstid. Som

gemensamt straff för flera brott kan dock tiden vara upp till 18 år. Normalt sett blir den som

avtjänar ett tidsbestämt straff villkorligt frigiven då två tredjedelar av strafftiden har avtjänats,

dock tidigast efter en månad i fängelse (Ekbom, 1999, s 50-51).

Arbetet i anstalt brukar indelas i tre funktioner; samhällsfunktionen vars syfte är att begränsa

den intagnes frihet för att skydda samhället, omvårdnadsfunktionen som innebär att motverka

skadliga följder av frihetsberövandet, samt rehabiliteringsfunktionen som går ut på att främja

den intagnes anpassning i samhället (Ekbom, 1999, s 207).

I stort sett all forskning pekar på att fängelse är en dålig påföljd som leder till befäst och

fördjupad kriminalitet, anstaltsanpassning och försämrade möjligheter till ett fullvärdigt

socialt liv (Ekbom, 1999, s 76).

Det finns idag 240 platser på landets fem rena kvinnoanstalter; Hinseberg, Färingsö, Sagsjön,

Ystad och Ljustadalen. I Rostorp utanför Malmö avtjänar kvinnor sina straff på en särskild

avdelning skild från männens, men denna ska läggas ner under 2004. Från 1997 till 2001 låg

                                                                
3 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982)
4 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2362)
5 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2185)
6 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2503)
7 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982)
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beläggningen stadigt på ungefär 230 kvinnor, men 2002 var siffran 263, en kraftig ökning

ingen hittills kunnat förklara.8

Anstalten Ystad ligger i Ystads ytterområde och är en sluten anstalt med avdelningar för både

män och kvinnor. Avdelningen för kvinnor har 40 platser, varav tio är avsedda för

långtidsdömda. 20 av platserna är motivationsplatser.

Programverksamheten består av tre delar; arbetsdrift i form av montering / förpackning,

småindustri, trädgård och keramik, behandling i form av bl a 12-stegsprogram, samt

utbildning. På fritiden finns friskvårdsprogram, sporthall, motionslokal och fotbollsplan.

Anstalten har två anställda sjuksköterskor, samt konsultläkare och tandläkare (www.kvv.se).

1.5 FORTSATT FRAMSTÄLLNING

Efter denna inledande presentation av de faktiska förutsättningarna följer en metoddiskussion.

Avhandlingen av problemet inleds med att jag i två kapitel; ”Kvinnor och brott” och ”Kvinnor

i fängelse”, undersöker kunskaper och uppfattningar om kvinnor i anstalt utifrån tidigare

forskning och material från Kriminalvården. Jag börjar med att presentera kriminalitet ur ett

strukturellt perspektiv. I kapitlet avhandlas även de föreställningar och teorier kring kvinnor

och brott som funnits och finns, synen på den kriminella kvinnan, statistik, samt feministisk

kritik av kriminologin. I nästa kapitel beskrivs hur och när könssegregerade anstalter infördes

i Sverige, samt livssituationen för intagna kvinnor i Sverige. Nästa del av avhandlingen

undersöker, utifrån intervjuer, de kunskaper och uppfattningar Kriminalvårdens personal och

personer ur frivilliga besöksgrupper har om de intagna kvinnor de möter i sitt arbete. Tidigare

forskning, som till viss del presenterats i de föregående kapitlena, kommer här att användas

som jämförelse- och diskussionsmaterial till intervjuresultaten.

2. METOD

2.1 DATAKÄLLOR OCH URVALSDISKUSSION

I föregående beskrivning Kriminalvården har jag använt mig av en grundbok i ämnet, samt av

information från Kriminalvårdens hemsida. Även i själva avhandlingen använder jag mig av

Kriminalvårdens hemsida. När man hämtar material från Internet är källkritik särskilt viktig.

                                                                
8 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2207)
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Min bedömning är dock att den information jag använt är tillförlitlig då det handlar om en stor

webbplats med känd upphovsman (Kriminalvården). Det finns naturligtvis olika uppfattningar

om huruvida Kriminalvården uppnår det de säger sig vilja och huruvida de verkligen arbetar

på det sätt de beskriver i sina officiella skrifter / på sin hemsida, men utifrån syftet att dels

beskriva de yttre ramarna, dels de kunskaper och uppfattningar om kvinnor i anstalt som finns

i Kriminalvårdens material, bedömer jag det lämpligt att använda denna information.

Kvinnor och brott är ett föga utforskat ämne och kriminologin är en vetenskap som hittills

mest sysslat med män (Wiklund 1990, s 5-9; Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s 7-8). Kolfjord

(2003) menar att trots att det är välfärds- och rättssystemets uppgift att behandla och döma

kvinnor och flickor så saknas det kunskap på området (s 11). Med denna begränsning nämnd

ska sägas att det ändock finns en hel del skrivet om kvinnor och brott och den litteratur jag

använt mig av är vald utifrån dess relevans för mitt syfte. Litteraturen jag använt avspeglar till

viss del olika synsätt och perspektiv, även om det finns en feministisk ansats. Jag kommer att

använda litteratur även från genren ”Women and….”. Denna genre har kritiserats för att

endast lägga till kvinnor till de existerande vetenskaperna och för att sakna genusanalys

(Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s 11-12). Då ämnet som sagt är föga utforskat har jag dock

känt ett behov av att använda även denna litteratur. Trots att man kan kritisera den för att

sakna djupare genusanalys och för att behandla mannen som norm har den ändock tillfört

mycket i förståelsen för kvinnor och brott (Ibid., s 9-10).

Uppsatsens fokus är att undersöka de kunskaper och uppfattningar personal och personer ur

frivilliga besöksgrupper har om de intagna kvinnor de möter i sitt yrke / sin verksamhet. För

detta ändamål har jag genomfört intervjuer. Det finns fem anstalter för kvinnor i Sverige.

Utifrån praktiska, ekonomiska och tidsmässiga överväganden har jag valt att intervjua

personer som har kontakt med intagna på Ystadanstalten. Jag bedömer det dessutom som

lämpligt att intervjupersonerna har erfarenhet från samma anstalt då det troligtvis finns en del

skillnader mellan anstalterna, t ex beroende på anstaltens storlek, arbetssammansättning,

arbetsledning, ekonomiska resurser eller geografiskt läge. Genom att avgränsa studien till

personer med erfarenhet från samma anstalt förvissar jag mig om att de yttre ramarna är

desamma för samtliga intervjuade och på så sätt kan jag sluta mig till att eventuella skillnader

i perspektiv och beskrivningar inte beror på skilda yttre förutsättningar. Man kan hävda att det

strategiska valet att begränsa studien till en anstalt medför att representativiteten blir lägre- det

är inte självklart att man kan beskriva kunskaper och uppfattningar personer med kontakt med
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intagna på andra anstalter har utifrån detta material (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997, s

82). Å andra sidan är målet med undersökningen inte att nå ett generaliserbart resultat och

antalet intervjupersoner är i vilket fall alltför litet för att kunna dra några allmänna slutsatser.

Dessutom är målet för samhällsvetenskapen från ett postmodernt perspektiv inte universell

generaliserbarhet utan tonvikten ligger på kunskapens kontextualitet och heterogenitet (Kvale,

1997, s 261).

2.2 METODDISKUSSION

Uppsatsens syfte är att få en bild av befintlig kunskap om kvinnor i anstalt. Man bör inte på

förhand avvisa en viss metod utan istället välja metod(er) utifrån det uppställda syftet.

Metodens vetenskaplighet avgörs av hur väl den överensstämmer med problemets natur och

hur troligt det är att den leder till relevanta svar (Davies, Esseveld, 1989, s 17).

Utgångspunkten vid valet av metod har varit mitt intresse att få en bred bild av  kunskaper och

uppfattningar om kvinnor i anstalt. Jag har därför valt att göra dels en litteraturstudie, dels

intervjuer med personal och personer från frivilliga besöksgrupper. Jag utgår från att dessa

personer, som då utgör undersökningens studieobjekt, är tänkande och handlande personer,

och det är därför nödvändigt att få tillgång till deras uppfattningar om sig själva, kvinnorna de

förhåller sig till och arbetet som sådant (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997, s 14). För detta

ändamål är en kvalitativ metod, närmare bestämt kvalitativa forskningsintervjuer, mest

lämpliga. Både kvalitativa och kvantitativa metoder är inriktade på att ge en bättre förståelse

av vårt samhälle och hur individer, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.

Skillnaderna mellan metoderna är dock väsentliga, i kvantitativa metoder omvandlar man

informationen till siffror och statistik, i kvalitativa metoder står tolkningen av informationen i

förgrunden (Ibid., s 76). Målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera okända eller

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder, medan målsättningen med en

kvantitativ analys är att undersöka hur på förhand definierade företeelser och dess egenskaper

och innebörder fördelar sig och / eller undersöka om det finns ett samband mellan två eller

flera företeelser (Starrin, 1994, s 23). Den kvalitativa forskningsintervjun kan definieras som

”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att

tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s 13). Jag bedömer den därför väl

lämpad för att undersöka och förstå hur de intervjuade upplever och beskriver de centrala

teman jag undrar över. Innan jag satte igång med intervjuerna läste jag in mig på ämnet.

Kvale (1997) menar att en betydande del av intervjuprojektet bör ha ägt rum innan

intervjuerna. För att kunna ställa rätt frågor krävs kunskap om det fenomen man ska studera.
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Dessutom måste man ha en teoretisk förståelse och grund att foga den nya kunskap man får

till (s 92).

2.3 DATAINSAMLINGEN

Då jag ovan diskuterat den litteratur jag använt mig av kommer jag här endast tala om

intervjuerna. Den kvalitativa forskningsintervjun är fokuserad på vissa teman, dvs den är

varken strängt strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. Intervjuaren

leder den intervjuade till vissa teman men inte till bestämda uppfattningar om dem (Kvale,

1997, s 37). I intervjuerna har jag utgått från en guide uppbyggd kring följande teman;

könssegregerade anstalter, kvinnornas livssituation (där underteman varit missbruk, barn,

hälsa, ålder, utbildning / arbete, nätverk, etnicitet, sexualitet), behov, kvinnornas självbild och

syn på framtiden, samt tankar och teorier om kriminalitet och könsroller. Mängden av

följdfrågor och deltagande från min sida var avhängigt hur mycket intervjupersonerna själva

pratade. En del berättade tämligen fritt om sina erfarenheter och berörde i princip alla de

teman jag var intresserad av utan att jag behövde ställa direkta frågor, medan andra mera

väntade på frågor från mig. Eftersom mitt mål var att få fram vad deltagarna själva såg som

centralt beträffande de intagna kvinnorna intog jag en lyssnande roll och försökte att bekräfta

och uppmuntra intervjupersonernas berättelser och associationer. Det visade sig också att alla

de teman jag på förhand intresserat mig för inte betonades av de intervjuade och följaktligen

har dessa inte fått något stort utrymme i presentationen och analysen av intervjuerna.

Intervjuerna med Kriminalvårdens personal utfördes i ett avskilt sammanträdesrum på

Ystadanstalten. Intervjuerna varade i ca 1,5 timme vardera och genomfördes under

personalens ordinarie arbetstid. Personalen ville inte bli inspelade på band så därför

antecknade jag. Jag trodde att detta skulle ge en del problem såsom att jag skulle ha svårt att

koncentrera min uppmärksamhet på intervjupersonen samt att jag inte skulle kunna citera

dem, men då personerna var införstådda med att jag skulle behöva anteckna tämligen febrilt

pratade de relativt långsamt och jag märkte att det gick bra att skriva utan att titta ner i

blocket. På detta sätt skrev jag även ner exakta ordlydelser och kan därför citera mina

intervjupersoner. Svagheten är att jag till viss del tvingades göra ett urval av citat genast i

intervjusituationen. Om jag haft intervjun inspelad på band är det möjligt att jag funnit andra

uttalanden viktiga än de jag i intervjusituationen bedömde som kärnfulla. Allt material

renskrevs genast efter intervjuerna.
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Intervjuerna med frivilligarbetare från Svenska Kyrkan och Riksförbundet Frivilliga

Samhällsarbetare (RFS) genomfördes i deras hem. Mitt intryck var att de kände sig trygga och

bekväma i denna för dem välkända miljö. Dessa intervjuer spelades in på band och

transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna varade ca 1,5 timme vardera. Intervjun med

frivilligarbetare från RFS var på intervjupersonernas önskemål en gruppintervju.

Intervjupersonerna kompletterade och fyllde i varandras uttalanden och gav därför i praktiken

uttryck för väldigt snarlika åsikter. En möjlighet hade därför varit att vid transkriberingen

behandla dem som en person, dvs inte skilja på vem som sa vad. Eftersom de trots allt är två

olika personer valde jag dock att skilja på deras uttalanden.

2.4 RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET

Empirins tillförlitlighet diskuteras vanligen i termer av validitet och reliabilitet. Validiteten

syftar på i vilken utsträckning metoden undersöker vad den avser att undersöka (Kvale, 1997,

s 215). Som framgår av ovanstående diskussion är metoderna, litteraturstudier och kvalitativ

forskningsintervju, valda utifrån syftet och jag anser att de är väl lämpade för att undersöka

det uppställda problemet.

Reliabiliteten handlar om hur informationen samlats in. Vad gäller litteraturen så har jag på

sedvanligt sätt sökt i bibliotekens sökbaser. Jag har dessutom använt mig av

”snöbollseffekten”, vilket betyder att jag hittat litteratur via referenser. På detta sätt har jag på

ett naturligt sätt letts vidare in i ämnet. Vad gäller  den kvalitativa forskningsintervjun så är

den en mellanmänsklig situation, ett samtal om ett tema av ömsesidigt intresse (Kvale, 1997, s

117). Min bedömning av intervjuerna är att jag fick en god kontakt med intervjupersonerna

och att stämningen var öppen och avslappnad. Jag tror att det faktum att jag genom min

utbildning och min erfarenhet av socialt arbete har en viss, om än liten, personlig förtrogenhet

med området jag ställde frågor kring, samt att jag liksom de intervjuade är kvinna, spelade en

viss roll i detta. Även om jag inte har erfarenhet från arbete inom Kriminalvården upplevde

jag att jag kom närmre, och fick en mer öppen och förtroligare kommunikation med de

intervjuade, genom att betona nämnda likheter. Samtidigt är det viktigt att inte överdriva sina

möjligheter till inlevelse. En grundlös gemenskapskänsla kan få till följd att man säger ”jag

förstår” när man inte alls gör det vilket då leder till att man missar väsentligheter (Eliasson,

1994, s 144).

En dominerande tanke i dagens samhälle är att sanningen är relativ och att varje beskrivning

av verkligheten sker från ett visst perspektiv. I allt meningsfullt tänkande finns en tolknig;
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”fakta” är alltid perspektivberoende. Att redovisa sin förförståelse blir utifrån detta ett

kvalitetskrav på all forskning. I princip kan allt man tänkt påverka tolkningen och det säger

sig själv att det är omöjligt att redovisa all sin förförståelse. Praktiskt sett handlar det därför

om att redovisa tidigare forskning som kan utgöra en utgångspunkt för tolkning av empirin.

Det kan också innebära att man öppet deklarerar en vald tolkningsteori, t ex marxistisk eller

psykoanalytisk (Larsson, 1994, s 165). I analysen av intervjuerna har jag inspirerats av

Ungmark (1992) som skriver att analysarbetet präglas av att pendla mellan skillnader och

likheter och att göra jämförelser (s 42). Konkret innebär detta att jag strävat efter att förstå

mina informanters perspektiv och sedan jämföra och resonera kring dessa utifrån tidigare

forskning och uppgifter från Kriminalvården. Den tidigare forskning som står som

utgångspunkt för mina tolkningar redovisas dels i kapitlena som föregår analysen

(litteraturstudien), dels löpande i själva analyskapitlet. Min tolkning, liksom vilka frågor jag

ställer, påverkas som sagt av min förförståelse. Jag benämner mig själv feminist vilket innebär

att jag anser att könsskillnader är socialt konstruerade och att jag vill synliggöra och kämpa

mot de faktorer som gör kvinnor som grupp strukturellt underordnade.

2.5 INTERVJUDATA

Intervjuerna med Kriminalvårdens personal omfattar tre personer, varav två är vårdare och en

är kriminalinspektör med klientansvar. Samtliga är kvinnor. Kriminalinspektören (Personal 1)

har erfarenhet av arbete inom Kriminalvården sedan 1995. Den ena vårdaren har arbetat inom

Kriminalvården i 4,5 år (Personal 2) och den andra sedan mars 2003 (Personal 3).

Personen från Svenska Kyrkans besökgrupp (Besökare 1) har, på frivillig basis, besökt både

män och kvinnor på Ystadanstalten i 10 år.

Personerna från RFS (Besökare 2 och 3) har besökt kvinnoanstalten Ystad i 4 år.

3. KVINNOR OCH BROTT

Avhandlingen inleds nu med en undersökning av kunskaper och uppfattningar om kvinnor i

anstalt utifrån tidigare forskning samt material från Kriminalvården.

3.1 KRIMINALITET UR ETT STRUKTURELLT PERSPEKTIV

Kvinnor som grupp är strukturellt underordnade i samhället såväl socialt och ekonomiskt som

privat. I vår vardag möts vi  ständigt av könsdifferentierade budskap, praktiker och

föreställningar som är så införlivade i vårt sätt att handla och tänka att de tas för givet. Bakom

en så trivial handling som att vi väljer toalett efter den lilla symbolen på dörren döljer sig en



12

djupt rotad föreställning om kroppars olikhet som grund för olika egenskaper, tanke- och

handlingsmönster. Rasbiologiskt tänkande som tillskriver kroppar med olika hudfärg olika

egenskaper och värden förkastas idag, men det biologiska tänkandet som ser kvinnor och män

som essentiellt olika och skilda från varann passerar ofta utan att vi ens tänker på det, t ex

”kvinnor har en naturlig fallenhet för omsorg” (Lander, 2003, s 22-24).

I enlighet med en strukturell förståelse av samhället ses kriminalitet inte som en egenskap

eller ett karaktärsdrag hos människor, utan som en social relation som måste analyseras

utifrån sin sociala kontext. Majoritetssamhället definierar vissa handlingar som kriminella.

och för att förstå brottsligheten måste man studera samhällets kriminaliseringsprocesser som

tillsammans med bl a rättssystemet är delaktiga i konstruktionen av kriminalitet.

Enligt detta synsätt är de som hamnar i fängelse utsatta för en statusdiskriminerande process

som börjar med vad som ses som avvikelse eller inte. Avvikelseproduktion och

kriminalisering handlar om social kontroll av människor ur de lägre sociala skikten och

problembefolkningens handlingar uppfattas oftare som avvikande. Urvalsprocessen fortsätter

med brottsdefinition. Bruk av narkotika är t ex ett brott men inte bruk av alkohol. Vidare är

reaktionen på de handlingar som definieras som brottsliga olika; kriminalitet som är vanligast

bland de lägre skikten ger strängast straff. Dessutom skiljer sig upptäcktsrisken mellan hög-

och lågstatusgrupper, eftersom grupperna har olika tillgång till och olika rörelsemönster i

privata respektive offentliga arenor. Även sannolikheten för att ett lagbrott anmäls varierar

beroende på typ av brott. Tillämpningen av lagar styrs av media, ekonomi, politik, rättssystem

osv, och alla anmälningar leder inte till åtal. Om en handling sedan straffas eller inte kan

slutligen ha samband med den åtalades sociala status (Kolfjord, 2003, s 19).

En förståelse av brottslighet måste i enlighet med detta perspektiv beakta både livssituation

och samhällsstruktur. Strukturella faktorer inverkar i hög grad på individers

handlingsutrymme, t ex påverkas kvinnors handlingsarenor av ekonomiskt och sexuellt

förtryck. Samtidigt är personers liv så komplicerade att en eller några faktorer inte kan

förklara deras handlingar. Kvinnor och män skapar sin praxis i en samhällsstruktur där de

både blir positionerade och positionerar sig själva (Kolfjord, 2003, s 20).

3.2 FÖRESTÄLLNINGAR OM KVINNOR OCH BROTT

Somander (1993), Brink (2001), Ungmark (1992), Knutsson (1990) och Kolfjord (2003)

redogör alla för föreställningar kring kvinnor och brott. Teoretisering av kvinnor och brott har

funnits sedan slutet av 1800-talet. Lombroso författade 1893 sitt arbete ”Den kvinnliga
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brottslingen”. Hans teori byggde på att den kriminelle var någonting mellan en civiliserad

människa och en apa. Lombroso hävdade att ”fallna” kvinnors skallar mer liknade mäns än

normala kvinnors. Med de egenskaper Lombroso tillskrev kvinnor borde de egentligen vara

mer brottsliga än män. Att så inte var fallet berodde på att kvinnor var mer primitiva än män

och låg apan närmare, vilket innebar att det fanns mindre utrymme för degenerering och att

avvikelserna blev mindre tydliga. Dessutom ”skyddades” kvinnor av det liv de ”naturligt”

levde i hemmet. Vidare var de mer konservativa än män och hade därmed en mindre medfödd

böjelse för brott.

I de mer psykologiskt inriktade förklaringsmodellerna var / är det vanligt med föreställningar

om att kvinnors psyke är annorlunda mot mäns. Kvinnor anses mer moraliska och upphöjda.

Parallellt med denna madonnakvinna finns dock idéer om kvinnor som listiga och svekfulla.

De brott de begår sägs vara mer dolda och därför svårare att avslöja. Den skolbildning inom

psykologin som mest tagit upp kvinnor och brott är den psykoanalytiska skolan. Enligt denna

teori lider flickor av penisavund och har svårt att i grunden lösa Oidipuskomplexet. Deras

överjag (samveten) är därför svagare än mäns, något som egentligen borde leda till att kvinnor

är mer brottsliga, vilket alltså inte är fallet. När det gäller kvinnor studerade man inom den

psykoanalytiska skolan dock mestadels sexualitet och promiskuitet.

Pollack menar i sin bok ”Kvinnan som brottsling”, publicerad 1953, att brottsstatistiken är

grovt missvisande och att kvinnor i jämförelse med män har ett i det närmaste gigantiskt

brottsmörkertal. Enligt Pollack är kvinnors brottslighet analog med deras könsorgan, dvs dold,

och psykologiskt sett har kvinnor en beredskap att agera i det fördolda eftersom de i motsats

till män kan simulera orgasm. Om en kvinna ändå blir upptäckt får hon, pga mannens

ridderliga hållning, lindrigare behandling.

Ovannämnda teorier är lätt att skratta åt alternativt se som uttryck för ett förlegat manligt

tänkande. Man bör dock hålla i minnet att det är just detta som i mångt och mycket varit

tänkandet. Dessutom studeras kvinnofysiologin och dess betydelse för brott än idag. Det finns

en hel del empiriska undersökningar som försöker hitta ett samband mellan t ex menstruation

och brott eller havandeskap och brott och under 1990-talet har biologiska förklaringsmodeller

såsom ”kriminella gener” eller brist på vissa signalsubstanser framhållits som tänkbara

förklaringar till brott.
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3.3 DEN KRIMINELLA KVINNAN

Synen på avvikande kvinnor varierar över tid. Begrepp som återkommer är hora, häxa och

madonna. Kvinnliga förövare ses som onaturliga, fördärvade och maskulina, som inte

”riktiga” kvinnor. Kvinnor som begår brott har också beskrivits som galna och man har

förklarat deras handlingar utifrån kvinnors biologi där menstruation, PMS, graviditet,

sinnesjukdom och hysteri har likställts. Det är också vanligt att kvinnor som begår brott ses

som offer utan eget ansvar för sina handlingar (Kaspersson, 2003, s 154).

Tidigare forskning visar att professionella tenderar att beskriva kvinnor som begår brott som

harmlösa och att det finns en särskild myndighetsdiskurs där bakomliggande faktorer som

utsatthet och våld under barndomen, misshandel etc används som förklaringar för

brottsligheten. Risken med en sammanblandning av förövar- och offerstatus av kvinnan är att

man fråntar henne eget ansvar, vilket blir en paradox inom den feministiska diskursen som

strävat efter att upprätta kvinnor som handlande subjekt (Kolfjord, 2003, s 34-37).

Kolfjord (2003) påpekar att det är viktigt att tänka på att begreppet offer har olika betydelser

beroende på om man använder det i ett rättsligt, politiskt, medialt, eller kvinnojours-

sammanhang. Om rättssystemet definierar en kvinna utsatt för misshandel som ett offer

behöver detta inte betyda att hon utanför det rättsliga systemet får en offerstatus. Tvärtom kan

hon lämna rättssalen med en känsla av upprättelse.

I ett livsloppsperspektiv är det rimligt att anta att förövar- och offerstatus kan förenas i en och

samma person. Dessutom måste offerstatus inte automatiskt leda till ansvarsfrihet. Begreppen

förövare och offer måste alltid kontextualiseras, det finns t ex en skillnad i att vara offer för

strukturell ekonomisk ojämlikhet och att vara offer för en våldtäkt (s 34-37).

1971- 2000 behandlade totalt 274 motioner knutna till justitieutskottets betänkanden kvinnor.

I nio av tio pratar man om kvinnor som brottsoffer. Den resterande tiondel som behandlar

kvinnor som lagöverträdare handlar nästan uteslutande om kvinnor i fängelse. I centrum står

de övergrepp och det förtryck kvinnor i anstalt utsätts för, inte de brott de har begått (Ericson,

2003, s 260-62, 264).

3.4 TEORIER OM KVINNOR OCH BROTT FRÅN 70-TALET OCH FRAMÅT

Statistiskt sett är det lätt att visa att kriminologin är en vetenskap som handlar om män och

som utförs av män. När det ändock görs studier på kvinnor är det ofta i deras egenskap som

offer för brott. Totalt sett är dessa studier dock försvinnande små (Persson, 1990, s 59-65).
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Den teoretisering kring kvinnor och brottslighet som ändå finns har, som framgår av

ovanstående kapitel, ofta utgått från schablonmässiga bilder av kvinnor och värderingar om

kvinnors medfödda natur (Kolfjord, 2003, s 12).

Det finns givetvis inga enkla förklaringar till varför människor begår brott eller varför

obalansen mellan könen är så stor. I och med 70-talets feministiska våg började dock mer

genusorienterade teorier att växa fram. Adler och Simon förutspådde båda en explosionsartad

ökning av kvinnors brottslighet i takt med den ökade kvinnofrigörelsen. Adler fokuserade på

den förändrade könsrollen medan Simon mer betonade kvinnors ökade möjlighet till brott i

och med inträdet på arbetsmarknaden (Knutsson, 1990, s 11-15; Brink, 2001, s 19-20).

Kvinnors brottslighet har dock varit relativt stabil de senare åren trots ökad jämställdhet och

Hoigård hävdar att det inte finns några rimliga förklaringar till att större deltagande på

arbetsmarknaden skulle leda till ökad kriminalitet. Studier kring män och brott visar tvärtom

att det främst är män som inte deltar på arbetsmarknaden som begår brott. Hoigård kritiserar

också könsrolls- och sociala kontrollteorier som menar att kvinnor inte fostras till att begå

brott och att de utsätts för andra typer av social kontroll än män. Hon menar att dessa teorier

är barriärteorier som förklarar varför så få kvinnor begår brott men som inte lyckas förklara

den existerande brottsligheten bland kvinnor (Somander, 1993, s 9; Kolfjord 2003, s 13).

Lundgren (1990) menar att svaret på frågan varför kvinnor begår mycket färre brott än män

ligger i påståendet ”kvinnor gör bara inte sådant”. Att begå kriminella handlingar är helt

enkelt väldigt okvinnligt medan det inte är omanligt att begå brott- tvärtom. Bestämda normer

för kvinnor / kvinnlighet och män / manlighet gör vissa handlingar könsöverskridande för

kvinnor men könsbekräftande för män och enligt Lundgren förklarar dessa internaliserade

regler varför kriminalstatistiken skiljer sig så markant mellan könen (s 54-58).

Lander menar i en intervju av Brink (2001) att idén om att emancipationen skulle leda till att

kvinnor begår fler brott bortser från att könsmaktsordningen och föreställningar om

femininitet inte automatiskt förändras för att lagar och rättighetsbegrepp gör det.

Förvärvsarbete, bilkörning och krogbesök förenas relativt lätt med en traditionell kvinnoroll

av underordning, omhändertagande och sammanhållande social kraft (s 20).

I en finsk undersökning av Pösö (1990) framkommer att kvinnors brott, enligt dem själva, på

ett eller annat sätt hade samband med svårigheter att klara vardagen. Genom brottet hade

kvinnorna försökt att lösa ekonomiska problem och / eller svårigheter inom parförhållandet
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eller familjen. Kvinnorna definierade sina liv och sin betydelse utifrån andra och deras roll

som ”hustru”, ”mor” och ”flickvän” utgjorde grundstenen i deras liv. Pösö talar om en dubbel

utslagningsfälla som karakteriseras av att kvinnorna lever utslagna inne i sina familjer och

parförhållanden samtidigt som de är ekonomiskt, utbildnings- och arbetsmarknadsmässigt

utslagna. Den konfliktfyllda bundenheten till andra och den instabila ekonomiska situationen

förklarar även andra fenomen förknippade med brott, t ex ”dåligt sällskap” och drogmissbruk.

Kvinnornas beskrivning av sina liv och sina brott hör också samman med deras samhälleliga

ställning; de har lägre lön än män och de är uppfostrade att ta hänsyn till andra (s 44-46).

3.5 DEN FEMINISTISKA KRITIKENS OLIKA FASER

Smart kategoriserar den feministiska kritiken av kriminologin i tre inriktningar. Inriktningarna

har inte avlöst varandra utan existerar parallellt och ska ses som idealtyper, dvs de kan sällan

urskiljas i sin rena form. Den empiriska feminismen kom under det sena 70-talet och gick

framförallt ut på att synliggöra kvinnor, som hittills varit i princip osynliga inom sociologin

och kriminologin. Man använde sig av de metoder som fanns till hands, även om man erkände

att de inte alltid var idealiska. Kortfattat kan man säga att man forskade om kvinnor, för

kvinnor och politisk förändring var ett av huvudmålen (Smart, 1995, s 4-5). Den empiriska

feminismen kritiseras för att man fortsätter att se mannen som norm och endast tillför att

kvinnor jämförs med män. Samtidigt har den empiriska feminismen tillfört mycket i

förståelsen av kvinnor, brott och rättsystem (Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s 9-10).

Ståndpunktsfeminismen utvecklades till viss del ur insikter från den empiriska feminismen.

Behovet av kunskap för kvinnor uttalades än mer tydligt och metoden sattes i fokus. Utifrån

kvinnors sociala position i samhället; kvinnor är underställda män och har andra erfarenheter,

t ex av barnafödande, tog man för givet att forskning producerad av kvinnor automatiskt

skulle vara bra för kvinnor (Smart, 1995, s 6; Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s 10). Från

dagens synvinkel är detta antagande problematiskt eftersom det tenderar att universialisera,

dvs man tror sig kunna tala för alla kvinnor (Smart, 1995, s 6). I själva verket var det ofta vita

heterosexuella medelklasskvinnors ståndpunkt som intogs, eftersom det oftast var de som

förekom i den akademiska världen (Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s 10).

Det viktigaste elementet i den tredje inriktningen, den postmoderna / poststrukturalistiska

feminismen, är kritiken av subjektet. Butler, en av de mest välkända tänkarna som

dekonstruerat och utmanat Kvinnan, undersöker den antagna naturliga skillnaden mellan män

och kvinnor. Hon påstår att vi inte har ett av naturen givet kön och ett socialt inlärt genus,

utan att vi i den socialiseringsprocess som formar vårt genus / sociala kön också får vårt kön;
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”..in the process of being gendered we are also sexed” (Smart 1995, s 229). Butler

introducerar sålunda ett flytande subjekt med såväl kön som genus men utan essens och

motsatt pol (Mannen) varifrån mening och identitet hämtas (Smart, 1995, s 6-11, 126).

Sammanfattningsvis finns det idag flera olika feminismer som utmanar och berikar

kriminologin. Ett återkommande tema är som ovan nämnt kritik mot bristen på genusanalyser.

Studier inom ”Women and..”-genren räcker inte utan blir en särartskriminologi som inte ingår

i mainstream (malestream) kriminologin (Lander, Pettersson, Tiby 2003, s 12).

Rice kritiserar forskningen för att vara både genusblind och etnocentrisk. En svart kvinna som

begår brott hamnar mellan ”svart kriminologi” som fokuserar på svarta män, och feministisk

kriminologi, som fokuserar på vita kvinnor. Båda dessa grupper är inte bara förtryckta utan

också förtryckare i strukturell mening; svarta män i sin egenskap av män och vita kvinnor i

sin egenskap av vita. Att svarta kvinnor upplever ett trefaldigt förtryck genom klass-,

etnicitets- och könsdiskriminering ignoreras enligt Rice (Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s

13). Andra faktorer som kan bidra till förtryck är t ex sexualitet, ålder och funktionshinder.

Smart (1995) betonar att isolerade undersökningar om kvinnor och kriminalitet inte kan ge

någon djupare förståelse om man inte har kunskap om kvinnors livsvillkor. Hon menar att

utövarens mening med brottet och handlingen måste studeras och analyseras i sin rätta kontext

(s 13-14). Kolfjord (2003) påpekar att teoriutvecklingen kring kvinnors brottslighet till stor

del lidit av en brist på empiriska studier. Kunskap om kvinnors brottsutövande, typ av

brottslighet, vilka processer som leder fram till att brotten begås och vilken mening kvinnorna

själva tillskriver sina handlingar saknas till stor del, liksom kunskap om de omständigheter

kvinnor och flickor befinner sig i före och under tiden de begår brott (s 12).

3.6 KVINNOR OCH BROTT ENLIGT STATISTIKEN

Kvinnor utgör 16 % av dem som blir misstänkta för brott och 14 % av dem som blir lagförda.

9 av 1000 kvinnor blir lagförda under ett år i Sverige, att jämföra med 54 av 1000 män. Att

mörkertalet vad gäller kvinnors brott skulle vara högre än för män går att avstyrka via

självdeklarationsundersökningar som även de visar att kvinnors brottslighet är mycket lägre

än mäns (Israelsson, 1990, s 21-22). Rattfylleri och tillgreppsbrott är de mest frekventa

brotten för både män och kvinnor. För kvinnor är narkotika- och förmögenhetsbrott därefter

de vanligaste brotten (Somander, 1998, s 9-10).
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I den kriminologiska litteraturen jämförs ofta kvinnors och mäns brottslighet med kön som

enda skiljelinje. Relativa skillnader inom könen redovisas sällan och resultatet blir att man

finner stora skillnader mellan män och kvinnor. Marklund (2003) jämför den lagförda

brottsligheten hos kvinnor och män utan att ha männens brottslighet som norm. Resultaten

visar att det finns markanta skillnader mellan de på brottsbelastning kategoriserade

gruppernas kriminella karriärer, men att dessa skillnader i de flesta fall är mycket lika för

kvinnor och män. Detta kan tydliggöras med följande exempel; ”(a) Män med hög belastning

debuterar i brott i tidigare ålder än vad kvinnor med hög belastning gör. (b) Män med hög

belastning debuterar tidigare än män med låg belastning, detsamma gäller för kvinnor med

olika belastningsgrad.” (s 285). I påståendet (a) görs en direkt jämförelse mellan könen medan

(b) är en jämförelse där man tagit hänsyn till strukturer inom könen och sedan jämfört dessa.

Slutsatsen av (a) blir att det finns en skillnad mellan könen och av (b) att det finns en likhet.

Av detta följer naturligtvis inte att påståenden av typen (a) är irrelevanta, bara att påståenden

av typen (b) också är relevanta (Marklund, 2003, s 283-85).

Ibland hävdas att kvinnor behandlas lindrigare än män i rättssystemet. Statistik visar dock att

de som åker fast lagförs i samma utsträckning oberoende av kön. Däremot får kvinnor

åtalsunderlåtelse oftare än män. Användningen av åtalsunderlåtelse beror dels på brottets

allvarlighet, dels på tidigare belastning (Somander, 1993, s 9). Andelen som döms till långa

fängelsestraff, mer än 4 år, har ökat för både män och kvinnor om man jämför 1995 med 1985

och 1975. Fördelningen är lika stor för kvinnor och män men antalsmässigt är skillnaden stor;

under 1995-96 intogs ca 20 kvinnor med en strafftid på 4 år och mer och 300 män (Somander,

1998, s 10).

4. KVINNOR I FÄNGELSE

4.1  KÖNSSEGREGERADE ANSTALTER

Då kvinnor utgör en minoritet i fängelse är antalet anstalter för kvinnor få, vilket medför att

de geografiska avstånden gör det svårt för kvinnorna att hålla kontakt med sitt nätverk. Före

kriminalvårdsreformen 1974 fanns en bestämmelse som direkt angav att män och kvinnor

skulle hållas åtskilda och såvitt möjligt i särskilda anstalter. Det fanns i princip en anstalt för

kvinnor, Hinseberg, och eftersom antalet kvinnor i anstalt endast var 217 år 1973 ansågs det

inte möjligt att inrätta särskilda lokalanstalter för kvinnor. För att tillgodose behovet och

rätten till anstaltsplacering i närheten av hemorten inrättade man därför särskilda avdelningar
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för kvinnor vid vissa lokalanstalter (Somander, 1993, s 11). Detta innebar att kvinnor fick

verkställa sitt straff i anstalter där aktiviteterna var anpassade efter mäns behov.

Inom ramen för en utredning visade enkät- och intervjustudier 1997 att en övervägande del av

kvinnorna i fängelse hellre avtjänade sitt straff tillsammans med män än på särskilda

kvinnofängelser. Motiv som uppgavs var bl a att det är svårare att leva med kvinnor än med

män och att stämningen blir mjukare och trevligare på blandade anstalter. När man frågade

personal blev svaren dock annorlunda; merparten ansåg att könssegregerade anstalter var

bättre för kvinnorna. Som skäl angavs att många fängelsedömda kvinnor har grava

drogproblem och få vänner utanför missbrukskretsarna. När kvinnor vistas i en blandad

anstalt blir det ofta på männens villkor och många undviker att ta itu med sånt som känns

besvärligt för att istället inleda, vad personalen kallade, obetänksamma relationer med män.

Det förekommer också att de utnyttjas sexuellt. Forskning om missbrukande kvinnor har

också visat att det är en fördel med behandling i renodlade kvinnogrupper eftersom många

kvinnor har en beroendeproblematik i förhållande till män, och att många också utsatts för

sexuella övergrepp och misshandel. Resultatet av utredningen blev att Kriminalvårdsstyrelsen

i de riktlinjer som gavs ut 1998 (för övrigt de första riktlinjerna för fängelsedömda kvinnor)

förordade att kvinnor ska avtjäna sina fängelsestraff helt avskilda från manliga intagna

(Somander, 1998, s 7, 13-15).

4.2 LIVSVILLKOR OCH LIVSSITUATION FÖR KVINNOR I ANSTALT

Den första utredningen om kvinnliga fångars situation kom 1993 och året därpå bildades

Kvinnokonsulterna, ett nätverk för anställda som arbetar med kvinnor på anstalter, häkten,

behandlingshem och inom frivården. 1998 utredde Kriminalvården och Socialstyrelsen

villkoren för de ca 8000 barn i Sverige som har en förälder i fängelse. FN:s barnkonvention

från 1989 anger barns rätt till och behov av båda sina föräldrar även om föräldrarna sitter i

fängelse. Utredarna föreslog bl a att besökslägenheter skulle byggas på alla kvinnofängelser

med slutna avdelningar (Westerlund, 2001, s 48-49).

Kvinnor har som regel hunnit vistas längre i det utsatta kriminella livet innan de kommer in i

kriminalvårdssystemet och är därför i sämre skick än män när de får sitt första fängelsestraff.

Kvinnliga fångar har också i högre utsträckning än män utsatts för våld, hot, utnyttjande och

förnedring. Många upplever sin kroppsvikt som ett problem och perioder av tröstätning
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avlöses av panikbantning. Ofta är kvinnorna fysiskt nergångna och lider av långvariga och

svåra hälsoproblem (9; Westerlund 2001, s 48; Somander, 1998, s 23).

Många av de intagna kvinnornas liv har i hög grad styrts av män. Deras identitet är att vara

”någons kvinna” och många vittnar om att de levt genom sina män och för att behaga män

(Somander, 1998, s 22). Enligt Kriminalvården har kvinnorna ofta behov av samtalsterapi för

att bearbeta misshandel och sexuella övergrepp (Kvinnor i anstalt, 2000, s 23).

Kvinnor som suttit i fängelse döms ofta hårdare än män av samhället; en dömd kvinna är en

dålig kvinna. Dessutom omhändertas barnen ofta (Westerlund 2001, s 47). En bild från

julhelgen på anstalten Färingsö visar att kvinnor i fängelse är bortglömda, eller förträngda,

både av sina familjer och samhället. Av 48 möjliga besök i anstaltens speciella besöksrum

utnyttjades bara fyra, trots att de flesta av kvinnorna har barn. Kontaktnätet och

vänskapskretsen för kvinnor som begått brott innehåller oftast uteslutande andra missbrukare

och kriminella och det är vanligt att kvinnorna har en partner som är kriminell och / eller

missbrukare som väntar utanför fängelset.10

Merparten av intagna kvinnor har varit arbetslösa före anstaltsvistelsen och försörjer sig

genom socialbidrag, sjukpenning, pension eller A-kassa (Somander, 1998, s 21).

Enligt Kriminalvårdens statistik missbrukar 71 % av kvinnorna i fängelse någon drog, att

jämföra med 65 % av männen. På sin hemsida skriver man att det faktum att missbruket ofta

gått långt innan kvinnorna hamnat hos Kriminalvården gör motiverings-, påverkans- och

behandlingsarbetet svårt. Rapporter från Hinseberg, landets största kvinnoanstalt, visar att

kvinnornas behov av enskilda samtal med kontaktmän och annan personal vida överstiger

behovet på en mansanstalt.11

5. PERSONAL OCH BESÖKARES KUNSKAPER OCH UPPFATTNINGAR OM

KVINNOR I ANSTALT

Jag kommer nu presentera och analysera intervjuerna med Kriminalvårdens personal och

personer ur frivilliga besöksgrupper. Texten är indelad i sex huvudavsnitt utifrån de teman

som blev centrala under intervjuerna.

                                                                
9 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2207)
10 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2207)
11 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage general.asp?id=2207)
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5.1.1 KVINNOR SOM MÖDRAR

De intagna kvinnornas roll som mödrar var ett centralt tema i intervjuerna, vilket inte är

förvånande då  hälften av kvinnorna i fängelse har minderåriga barn. Undersökningar om

fängelsedömda kvinnor visar att det som mödrarna upplever svårast att hantera är relationen

till sina barn. Att bli fråntagen ansvar och inflytande över familjen och barnen upplevs som

mycket påfrestande. De flesta kvinnor med barn känner att de inte räcker till och de har skuld-

och skamkänslor för att de svikit och skadat sina barn. I Kriminalvårdens riktlinjer anges att

föräldraprogram ska erbjudas intagna kvinnor. Programmen ska särskilt betona barns

utveckling och hur man kan upprätthålla relationer under fängelsevistelsen (Somander, 1998,

s 19, 22). Den personal jag talade säger att föräldraprogrammen är mycket uppskattade av

kvinnorna. Programmen utformas efter deltagarnas erfarenheter och ofta tas känsliga ämnen

upp.

Personalen berättar att de genom programverksamheten och den dagliga kontakten med de

intagna på olika sätt arbetar för att hjälpa de kvinnor som vill bygga upp eller bibehålla

kontakt med sina barn. För kvinnor med små barn finns en besökslägenhet som man efter

noggrann utredning kan få nyttja för att tillbringa en helg med sitt / sina barn under hemlika

förhållanden. Besökslägenheterna byggdes för att tillgodose barns behov av sina föräldrar12,

något personalen också är noga med att påpeka: ”De med barn prioriteras helt klart vad gäller

besökslägenheten, den är ju inte tänkt att vara en hotellverksamhet, den finns där av hänsyn

till barnen” (Personal 1).

Både personal och besökare ger uttryck för en oro över barnen. Perspektiven skiljer sig dock

åt; Besökare 1 tycker synd om både kvinnorna och barnen vid omhändertaganden, medan

personalen mera ser detta som en chans för barnen att få en god uppväxt. De poängterar dock

att det är viktigt både för kvinnorna och barnen att om möjligt ha bra relation. Samtliga säger

att barnen är ett ständigt samtalsämne och att de kommer särskilt nära de kvinnor de fungerar

som kontaktman åt. Besökarna från RFS anser att barnen till de intagna kvinnorna ofta far illa

och löper stor risk att själva hamna i kriminalitet, och jag tolkar det som att de anser att man

från samhällets sida ofta betonar kontakten med den biologiska modern alltför mycket: ”De

kämpar ju verkligen för mammor och barn …på socialen…det är ju VÄLDIGT, hur dålig

mamman än är så ska de träffas” (Besökare 3).

                                                                
12 Efter Kriminalvårdens och Socialstyrelsens utredning 1998, se under ”Livsvillkor och livssituation för kvinnor
i anstalt”.
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Enligt personalen känner många av kvinnorna skuld och skam över hur de behandlat barnen

och detta är något som ofta tas upp både i föräldra- och missbruksprogrammen. En av

vårdarna berättar att för en del kan föräldraprogrammet innebära ett ”uppvaknande”:

Jag hade en kvinna här som var med i föräldrautveckling och sen gick hon ut
och ringde till ett av sina vuxna barn och sa att de säger att det känns så och så
för barnen och att ni har fått lida av det och det…så jävla mycket skitsnack
..men då sa de (barnen, förf anm) att; jo precis så har det varit för oss ..och det
var första gången denna kvinnan tänkte på detta…..hon var kanske 45-50
år…(Personal 2).

Besökare 1 berättar att hon ofta stött på kvinnor (och män) som känt skuld gentemot sina

barn. Under intervjun reflekterar hon över hur svårt det måste vara att vara mamma under

fängelsevistelsen: ”….så svårt, för att då ha kontakt med ett barn, och sen upphör den totalt,

och även om de träffas så är de ju inte ensamma. Och de timmarna de ses, barnet hinner ju

inte få kontakt då…så det måste va svårt” (Besökare 1).

Kolfjord (2003) intervjuade i sin studie 19 kvinnor som begått brott. Flera av dem uppgav att

de varit ensamma om att ta hand om barn och hushåll, vilket gjort att barnen inte bara gett

tillfredsställelse utan också uppfattats som en börda. Barnen tog stort utrymme i Kolfjords

intervjuer och återkommande teman var kvinnornas skuld- och skamkänslor för att de

missbrukar och begår brott (s 252). Resultaten i denna studie pekar i samma riktning; både

personal och besökare uppger att barnen är mycket centrala för kvinnorna. De som även har

erfarenhet av arbete med män bedömer att barnen står mycket mera i fokus på kvinno- än på

mansavdelningar. Man menar att många av de intagna männen inte alls har kontakt med sina

barn och för de som har det är barnen inte en källa till oro eller skuld eftersom nästan alla har

en kvinna utanför fängelset som tar hand om barnen under mannens fängelsestraff. Det

omvända förhållandet, att intagna kvinnor har en man utanför fängelset som ansvarar för

barnen, tycks enligt de intervjuade personerna inte förekomma.

När personalen talar om barnen berörs ofta kvinnornas missbruk, då detta ofta är en anledning

till att barnen blivit omhändertagna. Personalen säger att många av kvinnorna inte har kontakt

varken med barn eller annan familj när de ”är ute”: ”Dagar och nätter flyter liksom ihop, de

har inte tid med sånt när de missbrukar, de tänker inte på det…” (Personal 3). En åsikt är att

missbrukare generellt sett inte är bra föräldrar:

Generellt sett kan man säga att missbrukare är så egotrippade att det är svårt att
vara en bra förälder, det är mycket ska ha, ska ske nu….mycket principer och så,
de är lite som barn själva, de har liksom stannat upp i mognaden (Personal 1).
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Både besökare och personal från Kriminalvården talar om barnen som utsatta. Fängelse-

vistelserna beskrivs som en ”viloperiod” då kvinnorna blir rena från drogerna och då de vill

återuppta kontakten med sina barn. För personalen för detta ofta med sig svåra överväganden;

samtliga säger att de ofta tycker att det är diskutabelt om det är till gagn för barnet att kvinnan

i fråga tar kontakt. Den praxis som finns är att man alltid samarbetar med socialtjänsten och

att man försöker göra en bedömning utifrån hur kontakten mellan mamma och barn tidigare

sett ut. När en kontakt finns arbetar man alltid för att bibehålla och förbättra denna, men i de

fall där man bedömer att en återupptagen relation endast är viktig för kvinnan så länge hon

sitter i fängelse försöker man diskutera med henne kring om det inte är bättre att lämna barnen

”i fred”. Ett citat får illustrera vad samtliga tre personal gav uttryck för i frågan:

Det är jättesvårt och det är kluvet…..om man ska arbeta för en kontakt med
barnen eller inte…..när barnen är omhändertagna finns alltid en umgängesplan
och vi samarbetar alltid med socialen /…/när de är ute är barnen inte första
prioritet utan drogerna och sen när de är här ska de ha en massa kontakt med
barnen, det är inte alltid barnens bästa… vi bör alltid titta hur det har sett ut
bakåt, har de alltid velat ha kontakt eller är det bara viktigt just nu? Soc vet ju i
regel hur det är och vi samarbetar alltid i dessa frågor…..Det är inte alltid
rimligt att störa barnen, och det är inte alltid de vill ha kontakt…men finns det
en bra dokumenterad kontakt ska den ju självklart upprätthållas (Personal 1).

Kolfjord (2003) skriver att omhändertaganden ibland permanentas genom att föräldern /

föräldrarna efter en tid hamnar i periferin. Socialtjänsten förhåller sig ofta avvisande till att

föräldern efter en tid återupptar kontakt med barnet eftersom barnet ”rotat” sig. Det finns en

moralism kring missbrukande föräldrar som leder till att man, trots att lagen uttryckligen talar

om vikten av kontakt mellan barn och föräldrar, ofta är ovilliga att arbeta för att upprätthålla

en god kontakt. I Kolfjords studie känner många av kvinnorna sig utdefinierade och

bortglömda efter omhändertagandet av deras barn (s 235, 237). Personalen säger i mina

intervjuer att de sätter  barnens bästa i centrum, och jag betvivlar inte att de verkligen försöker

göra detta. Kolfjord (2003) påpekar dock att det finns en fara för att begreppet ”barnens rätt i

centrum” döljer ett moralistiskt förhållningssätt riktat mot föräldrarnas levnadssätt (s 237).

I Kolfjords (2003) intervjuer vittnar kvinnorna inte endast om skuldkänslor utan de poängterar

också att de är mödrar som i bästa möjliga mån tar hand om sina barn. Kolfjord tolkar

kvinnornas berättelser som att de försöker skapa en motbild till den kulturella normen om

mödrar som dåliga när de är normbrytande. Många av kvinnorna upplever att de uppfattas

som dåliga mödrar av omgivningen och detta är en bidragande orsak till stress och ohälsa (s

252-53). Mina intervjuer visar att kvinnornas upplevelse av att uppfattas som dåliga mödrar
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säkert ofta har förankring i verkligheten. Med detta menar jag inte att varken personal eller

besökare skulle ge direkt uttryck för denna uppfattning, men indirekt förmedlas den bl a

genom personalens diskussioner med kvinnorna att de ibland, av hänsyn till barnen, inte bör

ta kontakt med dem.

Det förekommer att kvinnor är gravida under anstaltsvistelse, men det saknas kontinuerligt

förd statistik. Personal på kvinnoanstalterna uppger att det inte är en ofta förekommande

företeelse, vilket riktade mätningar vid olika tillfällen också har bekräftat. Enligt lag13 kan en

kvinna ges tillstånd att ha spädbarn (dvs barn upp till tolv månader) hos sig i fängelse. Under

ett år medförs femton till tjugo barn i anstalt och barnen vistas där i genomsnitt två till tre

månader. Kriminalvårdens inställning är dock att barn endast i undantagsfall ska vistas i

fängelse (Somander, 1998, s 20). Vid intervjutillfället uppgav personal att det för tillfället

fanns tre gravida kvinnor på Ystadanstalten. Vad de ansåg om detta eller om att barn vistas i

fängelse tillsammans med sina mammor berörde de dock inte närmre. Däremot pratade

besökarna från RFS mycket om sina upplevelser av barn i fängelse. De sade sig ha träffat på

väldigt många små barn på anstalten under sin tid som besökare (fyra år) och de tyckte inte

alls att det var en bra miljö för barn:

Men du ska tänka dig då att den lilla barnungen då, som sitter i stol bredvid, och
så då en tjugo- tjugofem mammor…det är inte lätt det heller!…därför att alla
blir ju mammor, alla ska ju gulla med den, man kan ju bara gå till sig själv, en
blir ju sugen när den där lilla, det är, ja…..är där plats så får de väl vara lite för
sig själv med det här barnet men oftast så är där inte plats (Besökare 3).

I en intervjustudie av Ungmark (1992) gav en kvinna uttryck för sin ambivalens inför barns

vistelse på anstalt. Hon ansåg att det kanske var bra för mamman och barnet i fråga men att

för många av kvinnorna väckte det smärtsamma upplevelser kring omhändertaganden att se

barn överhuvudtaget (s 74).

Pösö (1990) ifrågasätter motivet till att kvinnor tillåts ha barn hos sig i fängelse. Officiellt

finns regeln för att tillgodose biologiska (förlossning och amning) och psykologiska

(kontakten mellan mor och barn) behov. Då fängelsemiljön inte ger några goda möjligheter att

förverkliga dessa behov menar Pösö att motiveringen till regeln i grunden är ideologisk och

syftar till att upprätthålla kravet på att kvinnor ska ta hand om och sköta andra. För kvinnor i

fängelse betonas moderskap, barnskötsel och kontakt med barnen i motsats till vad som gäller

för män som definieras som män inom fångvården, inte som pappor (s 48). Pösös slutsats

                                                                
13 Enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt.
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bekräftas av min undersökning där såväl personal som besökare menar att barnen står i

centrum på ett helt annat sätt på kvinnoavdelningar än på mansavdelningar. För många

kvinnor är det säkert också bra att barnen tillåts ta så stor plats, vilket också Pösö påpekar,

men det speglar en samhällelig norm som betonar kvinnors omvårdande roll. Den betydelse

barnen tillmäts - av Kriminalvården, av frivilliga besöksgrupper och av kvinnorna själva -

säger mycket om samhällets övergripande normer och visar tydligt att vår verklighet är

strukturerad utifrån kön. Bakom uttalanden som ”mamma-barn relationen är ju oersättlig”

(Personal 2) döljer sig föreställningar om kroppars olikhet som grund för olika egenskaper,

handlings- och tankemönster för kvinnor och män. Ungmark (1992) beskriver i sin studie, där

hon intervjuat 27 kvinnor som vid tillfället befann sig under övervakning, de reaktioner hon

mötte från kvinnor med barn; en del visade ett indifferent beteende vid beskrivningen av

barnen, andra var expressiva och ytterligare några växlade mellan engagemang och

likgiltighet (s 74). Detta visar att för en del kvinnor är moderskapet högst centralt medan det

för andra är mindre viktigt och slutsatsen av detta borde vara att behandla kvinnor som

individer i första hand, inte som mammor. Julkunen är en av dem som tagit upp problemet

med samhällets modersfixering och krav på kvinnor att vara goda mödrar. Han menar att

kvinnor behandlas först och främst som hustrur, mammor eller blivande mammor, inte som

medborgare (Kolfjord, 2003, s 237).

5.1.2 Sammanfattande analys
Många intagna kvinnor är mammor, vilket på olika sätt påverkar deras anstaltsvistelse.

Normer och föreställningar kring den goda modern påverkar vårt sätt att tänka, handla och

känna, och för många av kvinnorna är rollen som mamma inte bara en källa till glädje utan till

skuld och skam över att inte motsvara de förväntningar som finns.

Kriminalvården betonar moderskapet bl a genom besökslägenheter för kvinnor med små barn,

föräldraprogram och regler som tillåter att kvinnor medför spädbarn i anstalt. De fungerar

härmed som förstärkare av normer som poängterar kvinnors roll som omsorgsgivare.

Samtidigt säger personalen att de utifrån sin uppfattning om barnets bästa ibland

rekommenderar kvinnor att inte ta kontakt med sina omhändertagna barn. Kolfjord och andra

menar att det som beskrivs som ett barnperspektiv ibland innebär en moralism gentemot

missbrukande föräldrar.
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5.2 KVINNOR SOM MISSBRUKAR

Kvinnor som missbrukar var ett tema som lyftes fram mycket starkt i alla intervjuer förutom

den med Besökare 1. Den bild som framträdde i intervjuerna med personal var att missbruket

var högst centralt och man kopplade i princip hela kvinnans beteende till missbruket.

När en kvinna anländer till Ystadanstalten tar man reda på hennes behov genom s k ASI-

utredningssamtal. Metoden går ut på att man litar förutsättningslöst på vad kvinnan i fråga

säger. Huruvida metoden fungerar råder det delade meningar om; en kritisk personal anser att

det känns menlöst att sitta och skriva ner vad den intagna säger om man ”vet” att hon ljuger

och frågar sig om det är värt mödan då intervjun tar en vårdare i anspråk under en hel

arbetsdag. Hon anser att Kriminalvården borde lägga mindre tid på dokumentation och mer

tid på direkt arbete med de intagna. En annan personal var dock mycket positiv och upplevde

ett stort gensvar från kvinnorna. Enligt henne var ASI-samtalen ett mycket bra verktyg för

utformandet av verkställighetsplanen.

På anstalten bearbetas missbruksproblematik i 12-stegsprogram. Förutom utbildade vårdare

deltar även inköpt personal från Provita. Programmet anses smidigt och man framhåller det

rullande intaget som en stor fördel. Dessutom har det en koppling till §34 genom att många

kvinnor slussas ut i fortsatt 12-stegsbehandling efter anstaltsvistelsen. Personalen upplever att

programmet är populärt hos de intagna kvinnorna men säger också att man i och för sig inte

vet om programmet har effekt. Men då det i princip är vad som finns att tillgå används det av

de flesta anstalter idag;

Man vet inte om det har vetenskaplig effekt, många säger att det inte ska
användas på störda narkomaner….men det är ju i princip vad som
finns…dessutom är det bra för många behandlingshem använder metoden så om
vi har nån § 34 kan de fortsätta, det har en koppling till § 34.…(Personal 1).

Personalen säger att deras arbete i hög utsträckning påverkas av de intagnas hälsotillstånd.

Man menar att många av kvinnorna har psykiska besvär, och att det finns ett stort behov av

terapi. I dagsläget har man psykolog en dag / vecka, vilket upplevs som för lite. Även den

fysiska hälsan beskrivs som dålig. Missbruket tär på kvinnornas kroppar och många intagna

har hepatit b och c. Sjuksköterska finns att tillgå dagligen medan läkare och tandläkare

kommer en dag i veckan. Många av kvinnorna vill ha psykofarmaka och smärtstillande men

personalen säger sig vara mycket restriktiv med mediciner som är narkotikaklassade, då de

kopplar detta till kvinnornas missbruksproblem. Besökarna från RFS berättar i intervjun om

en händelse jag kopplar till denna restriktivitet. Själva kopplar de dock inte händelsen till
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kvinnornas missbruk. Istället berättar de om den för att illustrera för mig att de och vårdarna

har helt olika uppgifter och att de inte ”får” överträda vissa gränser;

Du får aldrig ta parti. Eller tycka synd om nån där ute. Det får man lära sig att
man måste…vi måste sköta oss på ett visst sätt. /…/ Jag råka ut för då, en
kvinna hade brutit armen, och inte fått tabletter tillräckligt…och då menade jag
på att det är klart att du skulle ha värktabletter va, får man ett brott inne i, alltså i
själva skelettet, har man jätteont, och det visste jag ju…/…/…men vakten gjorde
då såhär (vinkade till sig henne och sa, förf anm.) du får ALDRIG nämna
nånting sånt! Utan dom sköter sitt och vi sköter vårt! (Besökare 2).

När besökarna från RFS berättar om kvinnornas hälsa berör de inte den psykiska hälsan utan

pratar mer om sina synintryck. Att många kvinnor har dålig tandhälsa kopplar de till

missbruket och det hårda liv de antar att kvinnorna levt. Vidare uttrycker de förvåning över de

”unga, jättesnygga tjejer” de ibland träffar på; ”Då tänker man…vad gör hon här? Som är helt

oförstörd. Snygga. Man tror liksom att de kommit fel /…/ Jag frågade en av de vackre

där…vad i Jesse namn, du passar inte in här…vad kan ha gjort att du är här!?” (Besökare 3).

Min tolkning är att synen på avvikande kvinnor i samhället fortfarande präglas av stereotypa

bilder. Avvikande kvinnor beskrivs ofta som maskulina och fördärvade, vilket gör att

besökarna har svårt att få bilden att gå ihop.

De intervjuade talar om kvinnornas ohälsa som ett resultat av missbruk. Kolfjord (2003)

vänder på detta när hon anlägger ett genusperspektiv på kriminaliseringsprocessen som

beskrivs i kapitlet ”Kriminalitet ur ett strukturellt perspektiv”. Innebörden av denna process är

att de fattigas handlingar kriminaliseras. Kolfjord föreslår att man kan förstå kvinnors lagbrott

utifrån perspektivet kriminaliserad ohälsa. I flera av Kolfjords intervjuer framgår att kvinnors

positioner i många fall är ett hälsoproblem. Dubbelarbete och våldsutsatthet, ofta också

kombinerat med ensamansvar för barn och hushåll, är ett hälsoproblem och leder till ökad

ohälsa. Drogen / medicinen blir för kvinnorna en strategi för att uthärda, orka och glömma.

Ett ökat beroende av drogen leder till ett ökat behov av pengar och Kolfjord menar att hennes

material till skillnad från den officiella bilden av drogproblematik visar att ohälsa ofta

kommer före drogproblematik och inte tvärtom. Ohälsan ökar dock ofta i och med att

drogberoendet i sig är ett hälsoproblem (s 255). Ingen jag pratat med har funderat kring

kvinnornas ohälsa på detta sätt.

Kvinnornas missbruksproblematik påverkar i hög utsträckning personalens syn på dem. Basen

för allt arbete sägs vara att man lyckas hålla anstalten drogfri, vilket innebär en hög grad av
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repressivvitet. Brevgranskning, urinprov, visitationer och noggranna utredningar innan besök

tar mycket tid och personal men anses nödvändigt då drogfrihet ses som en förutsättning för

att kunna bedriva program och övrig verksamhet på anstalten.

De flesta intagna tycker det är förbannat jobbigt med droger här inne så de
accepterar visitationer och så även om det händer att nån kan känna sig utpekad.
Men man kan inte gå för långt i detta, det är grunden för all annan verksamhet,
vi kan ju inte driva program om folk är påtända…(Personal 2).

En personal säger att hon retar sig på att det anses så fult att vara repressiv idag. Hennes

erfarenhet är att de intagna kvinnorna själva uppskattar drogfrihet på anstalterna.

Stämningen mellan personalen och kvinnorna beskrivs som avhängig personkemi. Alla

intagna kvinnor får en kontaktman som utses utifrån intresse- och kunskapsområde hos

personalen. Förutsättningarna för att lyckas etablera en god relation sägs minska om kvinnan i

fråga har grava psykiska besvär. Samtliga i personalen poängterar vikten av att hålla distans

och ha en professionell relation. Alla talar om hur skickliga kvinnorna är på att manipulera;

detta har de fått lära sig för att överleva i missbruksvärlden. ”De blir helt enkelt tvungna att

ljuga för att administrera sitt missbruk och det är det som är vår uppgift; att se genom detta”

(Personal 1). Allt kvinnorna gör kan tolkas som ett utslag av manipulation; ”Det är mycket

krokodiltårar, mycket känslospel…man får inte låta sig luras, man får vänta ut när de sitter

och tjuter och sen prata igen” (Personal 1). Även arbetssättet med kontaktmän beskrivs som

en fördel utifrån kvinnornas påstådda manipulativa sida; ”Det är jättebra med EN kontaktman

för de intagna försöker ju hela tiden manipulera och spela ut personalen mot varandra. Dom är

väldigt duktiga på att manipulera, det har de lärt sig för att överleva” (Personal 3). Detta

förhållningssätt skiljer sig totalt från Besökare 1:s. För henne är varken kvinnans brott eller

eventuella missbruk viktigt. Under intervjun nämnde hon endast en gång att en del kvinnor

var missbrukare och det var på en direkt fråga ifrån mig.

Ifråga om kvinnornas bakgrund är samtliga intervjuade överens. Man beskriver kvinnornas

uppväxt som tråkig eller tragisk, ofta med inslag av missbrukande föräldrar. Både personal

och besökare framhåller uppväxten som en orsak till senare missbruk. En del betonar

miljömässiga faktorer medan andra framhåller arvets /genernas betydelse; ”Då är det ju så att

då är ju föräldrarna knarkare…de föds ju med detta” (Besökare 3), ”Uppväxten är viktig,

många har växt upp med missbruk, de vet inget annat, missbruket blir normalt…det tror jag är

en påverkansgrej, omgivningen spelar stor roll här” (Personal 2), ”Missbruket sitter ju i

generna…” (Personal 3).
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De intervjuades beskrivningar av kvinnornas livssituation stämmer väl med den tidigare

forskning som presenteras i kapitlet ”Livsvillkor och livssituation för kvinnor i fängelse".

Man beskriver den aktuella livssituationen som svår; många av kvinnorna sägs sakna bostad

och leva i destruktiva förhållanden. Man menar också att missbruket gjort att ett flertal har

missat sin skolgång och har en svag förankring på arbetsmarknaden. Många av kvinnorna

anses ensamma och har bara vad man kallar negativa kontakter, dvs missbrukare och

kriminella. Anledningen till detta tros vara tvåfaldig;

Många kvinnor avsäger sig kontakten med familjen för varje kontakt innebär
bara mer skuld och skam, så då är det enklare att bryta…man väljer bort
kontakten…sen är det många föräldrar som inte orkar med sina kriminella
knarkande barn, i takt med att de blir äldre förbrukas helt enkelt relationen för
man har blivit lurad och ljugen för så många gånger (Personal 1).

Vad gäller kvinnornas bostadssituation så berättar personalen att man alltid samarbetar med

socialtjänsten. Många av kvinnorna med missbruksproblem har dock svårigheter att få en

bostad; ”Många kommer aldrig att få ett förstahandskontrakt, de är hänvisade till att bo hos

folk, eller i andrahand/…/men man kan säga att flertalet har tak över huvudet när de kommer

ut, på ett eller annat sätt” (Personal 1). Samtliga i personalen säger att det finns möjligheter att

bli hjälpt till någon form av bostad om man vill, men att många kvinnor motsätter sig den

kontroll det innebär. ”Det hänger mest på den intagne själv hur det går…och det är ju oftast

där det faller” (Personal 2). I Kolfjords (2003) studie framkommer att socialtjänstens roll som

både hjälpare och kontrollant ofta skapat spänningar mellan socialarbetarna och kvinnorna

hon intervjuat (s 229-45, 260-65). Socialarbetaren är indragen i ett nät av rättsliga,

professionella och kulturella influenser och ofta kolliderar socialarbetarideologin med de

berördas vardagsverklighet. De boendelösningar som erbjuds fungerar inte för kvinnorna som

i många av Kolfjords intervjuer ger uttryck för åsikten ”mitt hem är min borg”. En egen

bostad skapar trygghet och ger kvinnorna ett handlingsutrymme de saknar på många andra

arenor. Avsaknad av bostad leder till större social utslagning, risk för sexuellt utnyttjande och

ökat missbruk. Att sluta med droger när man tvingas bo hos missbrukande vänner upplevs

som nästintill omöjligt och flera forskare har pekat på vikten av en egen bostad för att uppnå

drogfrihet (Kolfjord 2003, s 229, 263-64). Många kvinnor som missbrukar och begår brott har

negativa upplevelser av socialtjänstens kontroll, t ex tvångsomhändertagna barn eller nekat

bistånd. Dessa upplevelser, samt uppfattningen att socialtjänstens erbjudanden är olämpliga
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lösningar, kan vara anledningar till att man inte tar emot den ”hjälp” socialtjänsten erbjuder,

vilket personalen då uppfattar som att man ”inte bjuder till” (Personal 2).

Vad gäller kvinnornas framtid har personalen en ganska mörk bild. Det största hindret anses

vara svårigheten att bli drogfri.

Samhällets dom är inte det största hindret, det största hindret finns inom dem
själva, att välja bort det liv de lever….det innebär att säga upp alla bekantskaper
de har, säga upp den bostad man haft, bort med beroendet som gett så många
problem men också lustkänslor….vad finns sen kvar? (Personal 1).

Personalen uttrycker förståelse för hur svårt det är att bli drogfri eftersom det innebär så

mycket mer än att bli av med ett kemiskt beroende. Alla tror att det går att förändra sitt liv

men de gör bedömningen att ett ytterst fåtal klarar det; ”Jag tror att det GÅR att förändra sitt

liv, men alla klarar absolut inte det, det är inte bara missbruket som ska bort, det är ett helt

beteende” (Personal 1).

Personal 2 säger att hon ofta får frågan vad ett vanligt Svenssonliv innebär. När hon berättar

om hur hon jobbar, hjälper sina barn med läxorna, städar, umgås med sin familj osv blir

reaktionen ofta ”men vad är det för kul med det då?” För att lyckas sluta missbruka så måste

man, enligt Personal 2, hitta en ersättning till drogen. Ersättningen kan i princip bestå av vad

som helst- utbildning, arbete, en fritidssysselsättning- det viktiga är att kvinnan i fråga känner

att hon har betydelse, att hon lyckas med något. Detta får stöd i Kolfjords (2003) studie där en

kvinna säger ”För att kunna sluta måste alla få något som motsvarar drogandet. För

missbrukarlivet är inte ett tråkigt liv utan ett händelserikt liv. Det händer saker hela tiden.

Man är igång från morgon till kväll” (s 257). Personalen talar om att man måste ”bli färdig”

med sitt missbruk innan man kan sluta.

Det är en hel del missbrukare som inte vill sluta, de är inte färdiga med sitt
missbruk. Därmed inte sagt att de är nöjda med sin livssituation….men de
tycker det är rätt kul att knarka…..sen när problemen kommer och…..ja, det är
egentligen när de väl vill sluta som problemen kommer (Personal 1).

Personalen delar in kvinnorna i korttidare och långtidare, och säger att många som sitter en

kort tid inte är motiverade att sluta. Just motivation framhålls som det viktigaste och mycket

av arbetet går ut på att motivera de intagna. ”Vi arbetar med att motivera dem till att bli

motiverade att försöka ordna saker….ofta står det ju en bil utanför när de kommer ut och så är

det sprutan i armen direkt…” (Personal 2). Även besökarna från RFS berättar om kvinnor som

gått från anstalten rakt ut i missbruk; ”Jag frågade en vad gör du när du nu kommer ut? Först

ska jag knarka sa hon, sen ska jag hälsa på mamma” (Besökare 2).
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I enlighet med Kriminalvårdens riktlinjer erbjuder man kvinnorna olika utbildningar. På

Ystadanstalten finns möjlighet att läsa Grundvux, Komvux och universitetsutbildning på

distans. Utbildningarna sägs vara mycket populära bland de intagna kvinnorna.

Kriminalvårdens målsättning att erbjuda yrkesutbildningar har man dock inte lyckats nå ännu,

men ett samarbete med länsarbetsnämnden finns och man hoppas att det snart ska ge frukt;

”Vi har krokar ute och vi har planer på yrkesutbildningar i samarbete med länsarbetsnämnden,

det hoppas vi jättemycket på, det hade varit jättekul att kunna knyta kvinnorna till samhället”

(Personal 1). De sysselsättningar man erbjuder i nuläget är bl a kök, trädgårdsarbete och

småindustri. Tanken bakom både skolan och sysselsättningarna är att hjälpa kvinnorna inför

framtiden.

5.2.2 Sammanfattande analys
Samtliga intervjuade bedömer att de allra flesta intagna kvinnorna har missbruksproblem.

Missbruk var det mest centrala temat i mina intervjuer med personal och deras arbets- och

förhållningssätt präglas i hög utsträckning av uppfattningen att allt kvinnorna gör eller säger

kan kopplas till missbruket. Man menar att missbrukande kvinnor (och män) lärt sig ljuga och

manipulera för att överleva, och att det är personalens uppgift att se igenom detta. Den

repressivvitet som krävs för att hålla anstalten drogfri anses absolut nödvändig då drogfrihet

ses som en förutsättning för all verksamhet.

De intagna kvinnornas psykiska och fysiska hälsa är enligt de intervjuade i många fall dålig,

något man kopplar till kvinnornas missbruk. Även den övriga livssituationen bedöms som

dålig; många av kvinnorna saknar bostad och utbildning / arbete, och man menar att det är

ytterst få som lyckas bli drogfria. De flesta av kvinnorna har enligt personal och besökare haft

en tragisk uppväxt präglad av missbrukande föräldrar och detta bedöms också vara en central

anledning till att de själva börjat missbruka.

5.3.1 KVINNORNAS RELATION TILL MÄN

Enligt Kriminalvården har intagna kvinnor ofta varit utsatta för våld, hot, utnyttjande och

förnedring (Kvinnor i anstalt, 2000, s 23; 14). Lander menar i en intervju av Brink (2001) att

den kriminella missbruksvärlden inte präglas av jämställdhet, och hon får stöd av Marie-

Louise Palm som själv har erfarenhet av missbruk och kriminalitet och som nu arbetar på

KRIS, Kriminellas revansch i samhället. Brink skriver att unga kvinnors väg in i

missbruksvärlden ofta innebär en hög grad av beroende av män. Ett slags utbyte av sexuella

                                                                
14 (http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2207)
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tjänster och hushållsarbete för att få droger av män är vanligt (Brink 2001, s 20-21).

Personalen berättar att många unga kvinnors väg in i kriminalitet går via ”pojkvänner” som

utnyttjar dem och behandlar dem illa;

Unga kvinnor börjar ofta som någons flickvän, eller rättare sagt de är
flickvänner till kriminella män, de skickas runt till männen i gänget som sitter
inne…det är en otäck hantering, det kommer ju hit, ’ganstakulturen’….de kallas
bitches och betraktas som tillhörigheter av gängen (Personal 1).

Könssegregerade anstalter infördes 1998, vilket beskrivits i tidigare kapitel. De personer jag

intervjuat är alla odelat positiva till att man numera skiljer kvinnor och män åt på anstalter.

Personalen i min undersökning menar, till skillnad från vad tidigare undersökningar visar, att

många intagna kvinnor tycker det är skönt att slippa avtjäna sina straff tillsammans med män.

Personalen säger att kvinnorna ofta har svårt att stå på egna ben och klara sig själva. Om

kvinnor och män avtjänade sina straff tillsammans skulle kvinnorna inleda förhållanden med

”män ur fel kretsar” (Personal 1). Överhuvudtaget liknar personalens argument i hög

utsträckning de argument personal framförde i utredningen 97-98, man menar t ex att kvinnor

riskerar att utnyttjas sexuellt och på andra sätt av män på blandade anstalter. Även besökarna

anser att könssegregerade anstalter är bättre för kvinnorna; ”Sen när det då delades och det var

enbart flickorna, då blev det…vad ska jag säga…jag vet inte hur jag ska uttrycka det…ja,

lite…friskare på nåt sätt, tjejerna var tjejer då och utan att behöva sättas i relation till killarna”

(Besökare 1).

I en studie av Ungmark (1992) ombads personalen vid landets samtliga frivårdsdistrikt i en

öppen enkätfråga ange vad de upplevde som de viktigaste skillnaderna mellan manliga

respektive kvinnliga klienters problematik. Sammanställningen visade att 45 % ansåg att en

viktig skillnad är kvinnornas beroende av män, ett beroende som leder till att relationerna blir

”problematiska”. Kvinnliga klienter ansågs i hög grad ha män i sin omgivning som påverkar

dem negativt, medan manliga klienter tvärtom ansågs omge sig med socialt accepterade

kvinnor som underlättar deras sociala anpassning (s 77). I mina intervjuer menar samtliga att

de intagna kvinnorna ofta lever i ojämlika förhållanden där de utnyttjas av män. Många

kvinnor har försörjt sina missbrukande män och många har erfarenhet av hot och våld.

Ja, det är vanligt att kvinnorna har en manlig missbrukare som väntar utanför,
ofta försörjer kvinnorna sina missbrukande män /…/Manliga intagna däremot
har oftast en hyfsat skötsam kvinna utanför som sköter markservicen, barnen
och så….det är vanligare att de har barnen kvar, de blir inte omhändertagna
….kvinnorna däremot lever ofta i väldigt ojämlika förhållanden där de utnyttjas
av männen (Personal 1).
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De intervjuade säger att kvinnan ofta har en partner som väntar utanför fängelset, vilket de ser

som ett problem då mannen i fråga ofta är missbrukare och / eller kriminell;

Många hade ju då en man som väntade på dem och…jag vet att jag träffade en
flicka, hennes man satt i ett annat fängelse, och sen skulle de då båda bli fria,
återförenas i en lägenhet i Malmö med gamla kompisar /…/och då har du ju
ingen fortsättning på ett normalt liv …man kan inte se det (ett ’normalt’ liv, förf
anm.), fast de vill det, och säger sig vilja det” (Besökare 1).

Ungmark (1992) visar i sin studie att missbruks- och kriminella kretsar präglas av en

traditionell syn på kvinnor och män som bl a innebär att kvinnor är underordnade män. Att

kvinnor bidrar till försörjningen står i motsättning till männens krav på underordning men

tycks accepteras, och tom ses som en fördel och utnyttjas, så länge självständigheten endast

gäller arbetsrollen och ger ekonomiska vinster för männen. För kvinnorna innebär

självständigheten en möjlighet till ekonomiskt oberoende men också en risk för utnyttjande (s

85). Marie-Louise Palm från KRIS menar att beroendet av och identifikationen med män är

extrem i missbruksvärlden och hon säger att bara för att det ekonomiska beroendet av män i

vissa fall upphör så betyder det inte att det känslomässiga gör det (Brink, 2001, s 22). Mina

intervjuer bekräftar denna bild vilket följande citat är en god illustration till; ”Sen har

kvinnorna en svag roll ute i missbruksvärlden, många är ’tjänare’ åt män, många är

prostituerade..” (Personal 2).

Samtliga intervjuade säger att kvinnorna ofta berättar att de blivit misshandlade av sina

partners. Besökare 1 berättar att det i deras besöksgrupp fanns en kvinna som var aktiv i en

kvinnojour och att hon brukade berätta om sitt arbete för de intagna. Detta var mycket

uppskattat och många berättade då om sina egna erfarenheter av våld. I Kolfjords studie

(2003) föreslår en av de intervjuade kvinnorna att Kriminalvården skulle starta upp cirklar för

att diskutera kvinnomisshandel. Många kvinnor tar på sig skulden för misshandeln men i en

diskussionscirkel kan man föra in misshandeln i ett strukturellt sammanhang. Medvetenhet

om makt och övermakt, över- och underordning, öppnar upp för handlingsmöjligheter som

tidigare inte funnits i kvinnornas praxis. Grupper där kvinnor går samman och där man kan

politisera de moralistiska antaganden som finns om kvinnor som grupp är viktiga för att föra

upp problemen på en politisk och strukturell nivå, samtidigt som de hjälper kvinnor på

individ- och gruppnivå (s 24, 128). De diskussioner kvinnan från kvinnojouren förde på

anstalten kan uppfattas som en typ av informella cirklar kring misshandel och de blev enligt

Besökare 1 väldigt uppskattade.



34

I Kolfjords (2003) studie har flertalet av kvinnorna erfarenhet av sexuellt utnyttjande och

många har också prostituerat sig. Kolfjord skriver att precis som ”vägen in i drogbruk och

kriminalitet sker i en komplex processartad kontext så är vägen in i prostitution sprungen ur

tidigare handlingar, tillgång till och val av drog, ökat beroende och frånvaro av ekonomiska

medel” (s 266). De kvinnor som prostituerat sig har i Kolfjords studie alla brukat heroin.

Den personal och de besökare jag talat med säger alla att många av de intagna kvinnorna har

erfarenhet av prostitution. Detta antagande baseras på uppgifter från kvinnorna i ASI-

utredningar (personal), litteratur och statistisk (personal), samt ”vetskap” om priset på droger

(besökare). Till skillnad från misshandel så är prostitution dock inget kvinnorna gärna berättar

om och ingen av de intervjuade frågar någonsin direkt om detta. Anledningen till tystnaden är

dels att man tror att ämnet är alltför känslig för att beröras, dels att man tror att många av

kvinnorna väljer att förtränga erfarenheter av prostitution när de inte missbrukar. Personalen

säger att det finns möjlighet att tala om sexuellt utnyttjande eller prostitution med sin

kontaktman, i programmen eller med en psykolog, men det är upp till kvinnan själv om hon

vill detta eller inte. Ofta berörs ämnet inte på anstalten och Personal 1 tror att många av

kvinnorna väljer att tala med kunniga barnmorskor utanför anstalten istället.

5.3.2 Sammanfattande analys
Den bild som framträder ur tidigare forskning och ur mina intervjuer, är att de intagna

kvinnornas relationer till män i hög utsträckning präglas av våld, hot och utnyttjande. Faran i

att betrakta kvinnor som offer har tidigare diskuterats. Min tolkning är dock att ingen av de

intervjuade ser kvinnorna som harmlösa offer utan eget ansvar. Betydelsen av begreppet offer

skiftar beroende på i vilken kontext det används. I intervjuerna beskrivs kvinnorna som offer

för misshandel, våld och övergrepp, men de intervjuade använder inte detta som en förklaring

eller ursäkt för kvinnornas brottsliga handlingar. Som Kolfjord (2003) påpekar är det rimligt

att anta att förövar- och offerstatus kan förenas i en och samma person. Dessutom måste

offerstatus inte automatiskt leda till ansvarsfrihet (s 37).

Enligt personal och besökare lever många av de intagna kvinnorna i ojämlika förhållanden,

och ofta försörjer kvinnorna en missbrukande man. Man tror att många av kvinnorna har

erfarenhet av prostitution, men till skillnad från misshandel är detta inget kvinnorna talar om

på anstalten.

Samtliga intervjuade ser införandet av könssegregerade anstalter som en klar förbättring och

man menar att även de intagna själva tycker det är skönt att avtjäna sitt straff på

kvinnoanstalter. De argument man för fram liknar dem som personal framförde i utredningen
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97-98; bl a att intagna kvinnor ofta har en beroendeproblematik i förhållande till män och att

de på blandade anstalter riskerar att utnyttjas sexuellt och på andra sätt av män.

5.4.1 KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND

Mig veterligen har det inte gjorts någon studie om de utländska kvinnor som avtjänar straff i

svenska fängelser. Från feministiskt håll har det riktats kritik mot att forskningen inte bara är

genusblind utan också etnocentrisk (Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s 13).

Ingen i personalen kommer självmant in på ursprung och etnicitet, utan det är först när jag

ställer direkta frågor om det som ämnet berörs. Personalen bedömer att 45-50 % av de intagna

kvinnorna har utländsk bakgrund.

Samtliga personal säger att de utländska kvinnorna inte alls ”är svåra att ha att göra med”.

Tvärtom påpekar de att det är relativt vanligt att utländska kvinnor inte har några

missbruksproblem. Det ska än en gång påpekas att dessa uttalanden sker efter direkta frågor

av mig; det är alltså ingen som själv talar om utländska kvinnor som en grupp skiljd från

svenska intagna kvinnor. Kvinnornas etnicitet eller bakgrund anses inte påverka arbetet på

något annat sätt än att språket ibland är ett hinder. Man har dock en del personal med goda

språkkunskaper och när detta inte räcker till beställer man tolk.

Besökarna från RFS berättar att även kvinnor som har problem med det svenska språket

kommer och dricker kaffe när de besöker fängelset. Detta fungerar bra eftersom ”alla hjälps

åt” (Besökare 3).

Besökarna från RFS säger att de under sina besök ser en viss gängbildning; ”Utlänningar slår

ihopa sig…och vi svenskar är inte mycket bättre” (Besökare 2). De anser dock att detta är helt

normalt och något som sker överallt. Personal 2 beskriver även hon att det förekommer

grupperingar och att dessa ibland kan vara kopplade till ursprung. Precis som besökarna från

RFS anser hon att detta är något man får leva med och lära sig acceptera;

Här har vi 40 intagna och alla ska vara tillsammans….det BLIR mycket
irritation och bråk, grupperingar och mycket kulturella krockar… Man måste
lära sig att acceptera och tolerera men jag förstår att det är svårt, det ÄR svårt,
det ser man ju ute i samhället så varför skulle det inte vara så här? Det måste
man acceptera att det blir problem ibland...(Personal 2).

10 kvinnor har för närvarande utvisning i sin dom på Ystadanstalten. Enligt personalen är

utvisningen dock inget hot för dessa kvinnor eftersom de nästan aldrig har någon anknytning
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till Sverige. De är oftast dömda för stöld eller narkotikabrott och vill enligt personalen åka

hem till sitt land så fort de kan.

Besökare 1 berättar att hon ibland besökt utländska ”flickor” utan anknytning till Sverige.

Hennes beskrivningar av kvinnorna skiljer sig från övriga intervjuades och jag tolkar det som

att hon ser dem som offer för omständigheter eller som passiva följeslagare till män;

Jag minns ett par som kom till Sverige med knark, de körde sin bil och blev
tagna../…/de hade tre barn, små barn hemma, i Belgien…och det var ju en
tragedi…söt flicka…hon var ju URLEDSEN. Och sen var det en flicka som
också var i den situationen att hennes man smugglade knark, och hon fick 2 års
fängelse, satt i ett år.. (Besökare 1).

Av 40 intagna kvinnor är 13 romer på Ystadanstalten. Jag frågar därför lite mera specifikt

kring dessa kvinnor. Personalen säger att de romska kvinnorna ofta beskriver en strängt

hierarkisk och patriarkal värld. Personal 1 berättar att hon ibland känner en viss hopplöshet

när hon tänker på att många av dessa kvinnor efter avtjänat straff kommer tillbaks till en

vardag präglad av våld;

De lever i en mycket patriarkalisk, hierarkisk värld som de inte kan ta sig ur, det
är lite samma problematik som de muslimska kvinnorna……Det är inte alls så
att de är svåra för oss att ha att göra med här, men man vet att det finns inte nåt
att göra på sikt…..de berättar gärna om sin situation, de får enormt mycket stryk,
det är normalt…det är en svår värld att förstå sig på, allt kretsar kring ursprung
och status (Personal 1).

När jag frågar om eventuell diskriminering säger Personal 2 att ”Nja, alltså visst, det är ju

fakta, ringer man en hyrsevärd är det tvärstopp om det är en zigenare”(Personal 2). Samtidigt

menar hon att denna typ av diskriminering i princip drabbar alla de intagna kvinnorna. Att få

ett förstahandskontrakt när man har en bakgrund av missbruk och kriminalitet är ytterst svårt

idag.

5.4.2 Sammanfattande analys
Sociala problem som har sitt ursprung i social ojämlikhet förstås ofta i termer av kulturell

olikhet, och kultur förbinds med etnicitet och ras. När orsakerna till sociala problem söks i

kultur, invandring eller flyktingskap kulturaliseras problemen. Detta döljer verklighetens

reella problem och åtskillnader och skapar gränser mellan majoritetsbefolkningen och

människor med utländsk bakgrund (Ålund 1999, s 28, 45). Min uppfattning är att varken

personal eller besökare kulturaliserar de intagna kvinnornas problem. Anledningen till att

kvinnorna begått brott eller deras nuvarande problematiska livssituation förklaras inte utifrån

deras utländska bakgrund. Det finns dock ett undantag från detta och det är beskrivningen av
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de romska kvinnornas situation. Personalen generaliserar här kvinnomisshandel till romer och

muslimer, en stereotypisering som både underbygger fördomar och som bidrar till att dölja det

faktum att många svenska kvinnor också utsätts för misshandel av män i nära relationer.

Bland s k kulturrelativister finns istället en tendens att förneka den problematik som finns

vilket då får till följd att förtryck av exempelvis kvinnor bortförklaras och bagatelliseras med

hänvisning till kultur. Man kan konstatera att balansgången mellan en dikotomisering som

underblåser fördomar och rasism och ett läge där man förnekar den problematik man faktiskt

upplever och ser är svår.

5.5.1 KVINNORS SPECIELLA BEHOV ?

Kriminalvården talar, som framgår av tidigare kapitel och av problemformuleringen, mycket

om kvinnors speciella behov. Men vilka är dessa? Man använder hela tiden svepande

beskrivningar och överhuvudtaget tycks man ha svårt att specificera exakt vad det är som

skiljer sig mellan kvinnor och män. Jag får känslan av att det är meningen att jag ska förstå

detta utan vidare förklaring, att det är något självklart att män och kvinnor är olika.

Personalen är av uppfattningen att behov framförallt är allmänmänskliga, inte kopplade till

kön. De menar att man främst bör se till individen, inte till om personen är kvinna eller man.

De är dock medvetna om Kriminalvårdens betoning av kvinnors speciella behov och säger att

”De menar väl att kvinnor ska få vara kvinnor även i fängelse /…/ få ’bejaka sin kvinnlighet’..

sen kan man ju undra om den sitter i en kjol eller i ett läppstift?”(Personal 1). Man menar att

egentligen har väl ingen behov av att sminka sig, men om någon mår bättre av det så ska de

självklart få göra det. De två ur personalen som ger uttryck för dessa åsikter tycker det är ”lite

larvigt” (Personal 1) att Kriminalvården lägger sådan vikt vid att ”kvinnor ska få bejaka sin

kvinnlighet”, när det enligt dem finns viktigare saker att arbeta med vad gäller intagna

kvinnor. Om kvinnor har speciella behov är det enligt dem barnperspektivet och det faktum

att kvinnor föder barn. En personal nämner dessutom att många kvinnor prostituerat sig och /

eller utnyttjats av män. Dessa behov finns också beskrivna i Kriminalvårdens riktlinjer för

fängelsedömda kvinnor och faller in under områdena föräldraskap och ett oberoende liv

(Somander, 1998, s 21-22).

Besökarna talar precis som personalen om allmänmänskliga behov och de säger att de inte

tänkt på att kvinnor skulle ha andra behov än män.

När man ställer direkta frågor om kvinnor och män säger samtliga intervjuade att det är svårt

att generalisera. Under samtalens gång sker dock hela tiden generaliseringar om mäns och
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kvinnors olikhet. Samtliga i personalen talar om att män är mer raka, och att kvinnor är

duktiga på att manipulera. ”Kvinnor är mycket lömskare, mycket falskare, det är mycket spel

bakom ryggen. Män är mer rakt på, en knytnäve sen är det över…” (Personal 3).

Anstaltsvistelsen tros förstärka skillnaderna mellan könen och göra dem tydligare; ”Ofta

förstärks skillnader mellan könen på anstalterna, den s k kvinnliga listen märks tydligare här”

(Personal 1). Kvinnorna beskrivs av personalen som ”fulare” än männen (Personal 2), mer

benägna till utfrysning och mobbning. Det är intressant att notera hur seglivade föreställningar

om kvinnor som manipulativa och listiga är. Snarlika påståenden framfördes av de

psykologiskt inriktade skolorna när de försökte förklara och teoretisera kring kvinnor som

begår brott.15

Enligt personalen är det lättare att få kontakt med kvinnor än med män eftersom kvinnor är

mer öppna. Man menar att kvinnor, till skillnad från män, vill bearbeta sina problem. ”Man

får inte riktigt den kontakten med män som med kvinnor, de (kvinnor, förf anm) är mer öppna

och gråter och så…jag tror det är som i samhället i stort…” (Personal 2). Att kvinnorna talar

om sina problem ses inte enbart som något positivt; ”Kvinnorna ältar och ältar känslor…jag

säger till dem att ni får sluta med det, det blir bara bråk…för de klarar inte av att vara

hobbypsykologer åt varandra, de har för mycket svårigheter med sig i bagaget” (Personal 1).

Personal 3 säger att hon tänker på helt skilda sätt när hon jobbar med kvinnor gentemot när

hon jobbar med män; ”Det är ju helt olika att arbeta med män och kvinnor, /…/det är ju helt

olika som jag tänker när jag är på den ena avdelningen mot den andra”. Personal 1 menar

däremot att det egentligen inte är några större skillnader; ”Det är inga jätteskillnader, man

arbetar med kriminella missbrukare som är benägna att ta till våld, det gäller såväl kvinnor

som män..”.

5.5.2 Sammanfattande analys
Intervjuerna speglar hur djupt införlivade könsdifferentierade föreställningar, mönster och

handlingar är i vårt sätt att tänka och handla. Utan att tänka på det reproducerar vi ständigt

dessa mönster genom vad vi säger och gör. Genuskonstruktioner om hur kvinnor och män

”är” är tydliga i våra liv men samtidigt osynliga i sin synlighet genom att de tas för givet och

förkroppsligas och återskapas dagligen (Lander, 2003, s 22, 39). Butler16 talar om

iscensättande av genus. Med detta avses en persons ständiga genusagerande. Genom att ”göra

skillnad” definieras vad som är maskulint och feminint (Pettersson, 2003, s 139-42). I talet om

                                                                
15 se kapitlet ”Föreställningar om kvinnor och brott”
16 som nämns i kapitlet ”Den feministiska kritikens olika faser”
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kvinnor och män reproducerar personalen föreställningar om kvinnligt och manligt. Det finns

dock en viss kritik mot Kriminalvårdens könsstereotypiserande, och man menar att om man

överhuvudtaget ska göra skillnad mellan intagna kvinnor och intagna män så bör man vad

gäller kvinnor koncentrera sig på behov knutna till barn och till bearbetandet av upplevelser

av prostitution och utnyttjande, inte på att de ska få ”bejaka sin kvinnlighet”.

5.6.1 KVINNOR SOM BEGÅR BROTT

I intervjuerna pratar besökare och personal på olika sätt kring kvinnor som begår brott. Teman

som blev tydliga är hur man tror intagna kvinnor upplever sin anstaltsvistelse, vilka

förklaringar man har till att kvinnor begår brott, samt hur allmänheten ser på kvinnor som

begår brott. I detta kapitel kommer jag också ta upp vilket övergripande förhållningssätt man

har gentemot kvinnorna, dvs vad man betonar och lägger vikt vid när man talar om kvinnorna

och sin relation till dem.

På frågan vad man tror kvinnorna upplever som allra svårast med att sitta i fängelse svarar de

intervjuade bristen på självbestämmande och integritet, att inte själv få bestämma vem man

ska umgås med och att inte kunna dra sig undan och vara ensam;

Att känna att de inte bestämmer över sitt eget liv, vanmakt, att inte ha full
beslutanderätt över sig själva, att de är övervakade, det tror jag de tycker är
jobbigt…och att de inte får välja sitt umgänge själv, de klumpas
ihop….”(Personal 1).

Besökarna från RFS säger att de tidigare trott att det var själva inlåsningen som var jobbigast.

De kvinnor de träffade berättade tvärtom att inlåsningen 19.30 kom som en befrielse, att då,

äntligen, fick man lugn och ro.

Det faktum att världen utanför fängelset fortsätter utan att man har särskilt stora möjligheter

att påverka den bedömdes vara mycket svårt att hantera; ”Många gånger är det

omvärlden…när de sitter här fattas alla beslut över deras huvuden, vad som helst kan ske där

ute utan att de kan påverka det…det är känslomässigt svårt att inte kunna påverka sin

omgivning” (Personal 2).

Personalen säger att de försöker underlätta kvinnornas anstaltsvistelse genom att samarbeta

med socialen och på olika sätt försöka hjälpa kvinnorna att bygga upp en framtid inifrån

anstalten, t ex söka bostad, behandling eller arbete. Detta är ett exempel på hur man

kombinerar omvårdnads- och rehabiliteringsfunktionen17.

                                                                
17 som beskrivs under rubriken ”Fängelse”
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Det finns, som framgår av tidigare kapitel, många förklaringar till att människor begår brott.

Jag undrade vad personalen och besökarna har för teorier om detta? Alla svarade att det är

svårt att generalisera och att det kan finnas många olika orsaker. Med undantag av Besökare 1

tror dock samtliga att missbruk är den främsta förklaringen till att kvinnorna begått brott; ”Jag

tror att det är missbruk och droger, helt klart, för att försörja sitt missbruk” (Personal 3).

Personalen menar att kvinnor i högre utsträckning än män är missbrukare och att vägen in i

missbruk och kriminalitet för en del kvinnor också går via kriminella pojkvänner. Om det är

missbruk eller kriminalitet som kommer först råder det delade meningar om, men de

intervjuade är överens om att missbruk kan föras vidare från föräldrarna, via gener eller via

miljöpåverkan. Biologistiska förklaringsmodeller framhålls alltså av några av de intervjuade,

medan andra mera lutar åt miljöns betydelse. Besökare 1 skiljer sig från övriga intervjuade

genom att hon menar att människor många gånger ”hamnar i kriminalitet” av en slump. Hon

tror dock att en gemensam nämnare är att man haft en tragisk uppväxt eller ett svårt liv på

något annat sätt;

Jag tror att det många gånger kan vara en slump eller händelse, man vet ju inte,
om man själv levt ett annat liv, om man hade levt utsatt för frestelse eller haft
det så svårt som dom har haft det, varit så ledsen, haft det så jobbigt …man vet
ju inte, man vet ju inte vad man hade kunnat göra? Det är väldigt svårt att säga,
men jag tycker nog genomgående att det är samhällets olycksbarn.

Svåra uppväxtförhållanden nämns även av övriga intervjuade, dock inte som en förklaring

eller orsak till kriminalitet.

Tror de intervjuade att män och kvinnor begår brott av skilda orsaker? Möjligtvis kan det för

män handla mer om tillhörighet och status, menar Personal 1. En annan skillnad som en del

för fram är kvinnors beroende av män, ett beroende som då medverkar till att de begår brott.

Man kan här återknyta till Pösös (1990) teori om kvinnors dubbla utslagningsfälla. Hon menar

att kvinnors lagbrott och missbruk delvis kan förklaras utifrån kvinnors konfliktfyllda

bundenhet till andra (s 44-45).

Personalen tror att en anledning till att kvinnor begår färre brott än män är att normerna för

hur kvinnor och män bör vara skiljer sig. Man menar att som barn är flickor och pojkar nog

ganska lika men att flickor ”tar det hårdare” när de tillrättavisas, vilket gör att de i högre

utsträckning än pojkar avhåller sig från att bryta mot de regler som finns. Pojkar kan och ”får”

göra andra saker än flickor; ”Vi är väl olika funtade…och sen är det mycket det att det inte är

kvinnligt att begå brott….kvinnor har mer sociala spärrar…tjejer och killar snattar säkert i

samma utsträckning men det är möjligt att tjejer tar det hårdare när de åker fast”(Personal 1).
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Dessa förklaringar är en kombination av biologiskt inriktade förklaringsmodeller och

könsrollsteorier.

När jag frågar besökarna om vad de tror är orsaken till att kvinnor begår färre brott än män

blir de väldigt förvånade, då de har trott att brottsstatistiken fördelar sig ganska jämt vad

gäller kvinnor och män. De anledningar de kan tänka sig är att män begår fler brott pga sin

sexdrift och att många unga kvinnor som är på väg in i kriminalitet ”räddas” av att de blir med

barn. De använder sålunda en biologistisk förklaringsmodell.

Samtliga i personalen säger att de får mycket reaktioner på sitt yrkesval. Många tror att yrket

är farligt, och många har en fördömande inställning till intagna. För personalen innebär detta

att de ofta får förklara för sin omgivning vad yrket innebär och varför de anser att deras

vårdande funktion är viktigare än den straffande.

Även besökarna säger att omgivningen reagerar negativt på att de valt att besöka intagna.

Besökarna från RFS säger att de endast berättar om sin besöksverksamhet för vissa utvalda,

som de tror inte är alltför negativt inställda. De säger, precis som Besökare 1, att det är svårt

att få folk till besöksgrupperna för de allra flesta är av uppfattningen att intagna ”har sig själva

att skylla”; ”Ja, de (folk i allmänhet, förf anm) reagerar inte bra, de fattar liksom inte vad vi

gör där ute /…/.. min gubbe, han.. han fattar ingenting…och som sagt var…jag pratar inte om

det i alla fall”(Besökare 3).

Det sägs ibland att samhället dömer kvinnor som begått brott hårdare än män som begått brott

(Westerlund, 2001, s 47). Någon i personalen menar att det nog är så att kvinnor känner mer

skuld och skam än män över vad de gjort vilket hänger ihop med att det är okvinnligt att begå

kriminella handlingar. Kvinnornas dom över sig själva gör att de blir ensamma eftersom de

för att slippa uppleva skuld- och skamkänslorna tar avstånd från sin familj; ”…Många kvinnor

avsäger sig kontakten med familjen för varje kontakt innebär bara mer skuld och skam, så då

är det enklare att bryta…man väljer bort kontakten” (Personal 1).18

En annan uppfattning är att det inte är någon större skillnad på samhällets dom men att många

nog tror att kvinnor inte begår lika grova brott som män; ”Jag tror de tänker kriminell som

kriminell /…/men många tror nog att män är farligare, men vi har ju kvinnor som begått

mycket värre brott”(Personal 3).

                                                                
18 Detta citat används delvis även på s 29.
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Under intervjuerna framträder olika bilder av hur personalen respektive besökarna förhåller

sig till kvinnorna. Man väljer att fokusera olika saker och man beskriver sitt (frivilliga) arbete

med intagna kvinnor på skilda sätt.

För personalen är kvinnornas missbruk, som tidigare nämnt, centralt, och deras arbets- och

förhållningssätt präglas av detta genom att de utgår från att kvinnorna ljuger och manipulerar.

De menar att det kan skapas goda relationer mellan intagna och personal, men de betonar

vikten av att hålla relationen på ett professionellt plan. Hur relationen utvecklas är dels

beroende av kvinnans psykiska hälsa, har hon psykiska besvär är det svårare att bygga en god

relation, dels av kvinnans inställning till anstaltsvistelsen; ”Det går att utveckla bra relationer

med de intagna, särskilt med de som vill nåt med sin anstaltsvistelse” (Personal 2). Dessutom

påverkar de intagnas inställning till personalen i stort relationen; ”Får man bort det här med

att de tycker det är fult att prata med en plit går det mycket bättre. Samtidigt måste det finnas

en distans för att hålla på säkerheten” (Personal 2). Personalen talar om de intagna kvinnorna

och sin relation till dem på ett sätt som tydligt visar att det rör sig om ett avlönat arbete där

man har bestämda arbetsuppgifter, regler och föreskrifter att hålla sig till; ”Det viktigaste är

etik, moral och förhållningssätt, det gamla ’som man själv vill bli bemött ska man bemöta

andra’ säger mycket” (Personal 2). Samtidigt som personalen betonar sin professionalitet

säger de att de förändrats mycket som personer genom sitt arbete. De menar att de blivit

mindre naiva och att de insett att det finns en annan verklighet än den de själv lever i;

Man förändras jättemycket, jag har förändrats jättemycket...det är faktiskt så att
många skiljer sig när de börjat jobba här…jag har blivit mindre naiv /…/detta
arbetet GER så mycket, denna världen är så totalt annorlunda, jag visste inte att
den fanns innan” (Personal 2).

Besökarna har ett annat förhållningssätt gentemot de intagna kvinnorna, vilket naturligtvis till

stor del beror på att de träffar dem under helt andra förutsättningar. Till skillnad från

personalen så besöker de kvinnorna på frivillig basis och de vet ingenting om dem utöver det

kvinnorna själva väljer att berätta. Besökarna har inga förpliktelser eller arbetsuppgifter att

utföra; ”Vi är ju där för att LYSSNA” (Besökare 3) och eftersom kvinnorna själva bestämmer

om de vill komma ner till matsalen och dricka kaffe när besökarna är där blir stämningen

oftast glad och uppsluppen. Man ser de intagna som hela personer med olika egenskaper;

”Och dom var ju jättebussiga och trevliga och roliga att prata med, och många var ju väldigt

öppna och berättade om sig själva och en del var ju väldigt slutna och hade det jättejobbigt”

(Besökare 1). Besökare 1 ser till viss del de intagna som offer för tråkiga omständigheter;

Man har så mycket förutfattade meningar om människor, /…/men man
upptäcker ju att känslorna finns där, att det är samma människor, bara det att de
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har råkat hamna i en situation som de sen inte klarar och som sen bara fortsätter
och mer och mer brott.

Besökare 1 beskriver ibland de intagna kvinnorna som barn; ”X gjorde frågesportsprogram

och det tyckte de var jätteroligt, de tycket väldigt mycket om tävlingar och så hade vi priser

då, oavsett resultat”. Till skillnad från besökarna från RFS besökte Besökare 1 även en del

intagna kvinnor privat. Hon menar att i grupp höll kvinnorna skenet uppe och visade ”sitt

gladaste jag”, men när de var ensamma kom andra känslor; ”Mesta delen när vi var ensamma

så grät både hon och jag och höll om varann och sådär”(Besökare 1). Kvinnans brott är enligt

Besökare 1 irrelevant; ”Det var inget som angick oss, det som angick oss var att umgås den

tid som vi hade”. Även besökarna från RFS säger att de i regel inte frågar om kvinnans brott.

När det ändå hänt har de känt sig förvånade; ”Man fattar det inte för du skulle kunna möta

dem ute, dom ser ut som vem som helst” (Besökare 2). Under intervjun upplever jag att

besökarna från RFS känner en viss ambivalens inför de intagna kvinnorna. Å ena sidan har

man valt att besöka dem frivilligt och man säger att det är mycket givande. Å andra sidan

säger man att man aldrig skulle lämna ut sitt efternamn ”för man vill ju inte hamna i några

bekymmer” (Besökare 3). I beskrivningen av kvinnorna uttrycker man förvåning över att

vissa är ”så oförstörda” och jag tolkar det som att man upplever det som lite skrämmande att

kvinnornas yttre inte avslöjar deras bakgrund. En av besökarna berättar en historia som visar

hur stor betydelse det yttre har;

I början när jag kom ut där tyckte jag det var så konstigt för att dom var så…ja,
vi som kom utifrån /…/vi var så blekfisiga och man kom in och fick se dom och
dom var bruna allihopa! Låg ju i solarium…hi, hi…jag kom på stan en gång och
/…/och så stod där två tjejer som var så knallbruna så jag bara tvärbromsa,
tänkte dom måste va från fängelset!! Ha, ha.. men det var de ju inte men så var
min reaktion…de måste ha suttit i fängelse”(Besökare 2).

När besökarna från RFS berättar om sin verksamhet finns en underliggande känsla av

förvåning över att det inte känns mera konstigt än det gör när man träffar kvinnorna. Jag får

känslan av att de försöker övertyga inte bara mig utan också sig själva om att de inte hyser

några som helst fördomar om de intagna kvinnorna;

De har ju blivit dömda så vi får ju aldrig tänka…vi får inte tänka nåt illa om
dem. Vi ser dem som väninnor. Det är ju en sån här vanlig kaffebjudning…vi
kan t o m. sitta där och skratta riktigt roligt /…/det är så väldigt underligt alltså
(Besökare 2).

Att det trots allt kan kännas som en ”vanlig kaffebjudning” tror de beror på att de kvinnor de

får träffa hunnit vara intagna en tid och därför ”lugnat ner sig”; ”När vi träffar dem har de
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lugnat ner sig…varit inne ett tag va…dom får ju inte komma ner direkt ju /…/utan då har de

ju blivit avtända och…det tar ju sin lilla tid…så att då är de ju lugna och  rätt så stabila”

(Besökare 2).Vid två tillfällen har man gått på utställning där de intagna kvinnorna ställt ut

keramik. Man har då fascinerats över hur bra utställningarna varit. Jag uppfattar det som att

man inte förväntat sig att kvinnorna skulle kunna prestera så bra; ”Det var ju FANTASTISKT

vad fina grejor de hade gjort! De är ju DUKTIGA! DE KAN! Mycket alltså…”(Besökare 3).

Man uttrycker också en viss irritation över att de intagna inte alltid är nöjda med sin

anstaltsvistelse; ”Men de har ju såna KRAV, de har ju KRAV, som egentligen…som inte de

ska ha ..dom är ju dock straffade menar jag” (Besökare 3).

Jag upplever att det är stor skillnad mellan personalens, Besökare 1:s och Besökare 2 och 3:s

syn på kvinnorna. Personalen beskriver ett professionellt förhållningssätt präglat av respekt

för den intagna. Många av kvinnorna har missbruks- och andra problem och personalen ser

det som sitt arbete att hjälpa kvinnorna att handskas med detta. Besökare 1 ser de intagna

kvinnorna som offer för tråkiga omständigheter och för henne är kvinnans brott oväsentligt.

Ur en feministiskt synvinkel kan detta synsätt ses som problematiskt eftersom man där strävar

efter att upprätta kvinnor som handlande subjekt (Kolfjord, 2003, s 35). Besökare 1 talar dock

på liknande sätt om manliga intagna hon besökt. Min tolkning är att hennes synsätt är ett

uttryck för hennes människosyn, inte för att hon skulle se kvinnor som irrationella till skillnad

från män. Hennes förhållningssätt är till viss del naivt men samtidigt tror jag det är värdefullt

för många av kvinnorna att träffa någon som tror på dem förbehållslöst och som inte utgår

från att de har problem och därför manipulerar eller ljuger. Besökare 2 och 3 ser på de intagna

kvinnorna med en viss skräckblandad fascination. Jag tror att de ibland brottas med sig själva;

de vill gärna se kvinnorna som vem som helst men de klarar inte riktigt det. Samtidigt tror jag

deras besök är värdefulla för många av de intagna kvinnorna. Besöken blir ett andrum där

man umgås och har trevligt över en kopp kaffe och där man för en stund får lägga bort sina

problem.

5.6.2 Sammanfattande analys
Det personal och besökare tror att kvinnorna upplever som jobbigast med att sitta i fängelse är

bristen på integritet och självbestämmande. Utanför murarna fortsätter livet utan att de intagna

kan påverka det i särskilt hög utsträckning.
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Anledningen till att kvinnorna begått brott tror de flesta av de intervjuade hör ihop med

missbruksproblem. Att kvinnor begår färre brott än män kopplas av en del till normer för

kvinnligt och manligt beteende, medan andra använder en biologistisk förklaringsmodell.

Allmänheten upplevs ha en negativ syn på intagna och både personal och besökare möts ofta

av negativa reaktioner när de berättar om sitt yrke / sin besöksverksamhet. Personalen säger

att de ofta förklarar för omgivningen hur de tänker kring sitt yrke, medan besökarna från RFS

istället väljer att inte berätta om sin verksamhet för personer de tror ska reagera negativt.

Utifrån intervjuerna tycker jag mig se tre olika förhållningssätt och sätt att se på de intagna

kvinnorna. Personalen har ett professionellt förhållningssätt där man lägger stor vikt vid

kvinnornas missbruksproblematik, till skillnad från  Besökare 1 som väljer att inte lägga

någon vikt vid kvinnornas brott eller eventuella missbruk. Besökarna från RFS har även de ett

lekmannaperspektiv och deras inställning är att de besöker kvinnorna för att lyssna. De strävar

efter att fungera som väninnor åt de intagna kvinnorna, även om min tolkning är att de inte

alltid lyckas i sin strävan då de ändock ser kvinnorna som annorlunda och avvikande. Min

uppfattning är att dessa tre förhållningssätt kompletterar varandra. Genom att utnyttja

personalens professionalitet och de resurser som finns i form av t ex program, kan kvinnorna

ta itu med eventuella problem. Samtidigt tror jag alla människor behöver få vara ”vanliga”

och för en stund lägga bort det man upplever som jobbigt. Möjligheten att få skatta och prata

om annat än sina problem över en kopp kaffe tror jag är mycket viktig för många av de

intagna. Slutligen tror jag att det för en del kvinnor är befriande att få vara ledsna, och att få

bli trodda förbehållslöst. Besökare 1 intresserar sig inte för kvinnans brott och hon misstänker

inte kvinnan för att ljuga, vilket jag tror kan vara väldigt värdefullt.

6. KUNSKAPER OCH UPPFATTNINGAR OM KVINNOR I ANSTALT:

SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION

Jag kommer nu att sammanfatta och diskutera mina resultat, med viss tonvikt på intervjuerna,

då fokus för uppsatsen är personal och besökares kunskaper och uppfattningar.

Det är en allmän uppfattning att kvinnor och brott är ett eftersatt område inom forskningen,

vilket min undersökning också bekräftar. Den forskning som ändå finns kan dessutom

kritiseras för brist på genusanalys och för att vara etnocentrisk. Jag har hittat en del forskning

med genusanalys, framförallt vill jag nämna Kolfjords studie, men i stort håller jag med om

kritiken.
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Ett viktigt resultat av min undersökning är att bilden av intagna kvinnor är relativt

samstämmig oavsett om man frågar tidigare forskning, material från  Kriminalvården, eller

personer som arbetar med kvinnor i fängelse. Intagna kvinnor beskrivs som en utsatt grupp;

många är missbrukare, har svåra hälsoproblem, omhändertagna barn, dålig utbildning /

arbetsmarknadsförankring, hög utsatthet för våld och hot osv.

I enlighet med en strukturell förståelse av samhället ses kriminalitet inte som en egenskap

utan som en social relation. Kvinnor i anstalt är ur detta perspektiv utsatta för en

statusdiskriminerande process. Ett steg i denna process är definitionen brott. Många intagna

kvinnor har missbruksproblem, och då bruk av narkotika är definierat som en brottslig

handling innebär detta att deras handlingar är kriminaliserade, ett faktum som bidrar till att de

ses som avvikande.

För att förstå brottslighet måste man beakta både livssituation och samhällsstruktur. Kvinnor

är som grupp underordnade, vilket påverkar deras handlingsutrymme. Samtidigt finns det, i

enlighet med postmodern feminism, ingen Kvinna, utan personers liv är så komplicerade att

en eller några faktorer inte kan förklara deras handlingar.

Intervjuerna visar hur djupt införlivade könsdifferentierade föreställningar, mönster och

handlingar är i vårt sätt att tänka och handla. Vid direkta frågor märks en ansats att inte

generalisera över kvinnors och mäns sätt att vara, men under intervjuernas gång betonar

personalen ändock mäns och kvinnors olikhet. Man talar t ex om att kvinnor är manipulativa

medan män är raka, och att kvinnor, till skillnad från män, gärna talar om känslor. I talet om

kvinnor och män reproducerar personalen föreställningar om kvinnligt och manligt, samtidigt

som de uttrycker en viss kritik mot Kriminalvårdens könsstereotypiserande, vars tydligaste

uttryck är att man anser att intagna kvinnors behov bl a består i att ”bejaka sin kvinnlighet”.

Utsagorna från mina intervjuer kan tolkas som att det postmoderna synsättet har fått visst

genomslag; man försöker undvika generaliseringar och man ser inte kvinnor som en enhetlig

grupp. Samtidigt lever dock traditionella synsätt om män och kvinnor som väsenskilda kvar,

synsätt som representeras bl a av den icke-feministiska teoretisering kring kvinnor och brott

som tar sin utgångspunkt i schablonmässiga bilder av kvinnors medfödda natur.

Många intagna kvinnor är mammor, vilket påverkar deras anstaltsvistelse på olika sätt. Skuld-

och skamkänslor över hur de behandlat sina barn är enligt de intervjuade vanligt

förekommande, vilket tidigare forskning också visat. De intervjuade är eniga om att barn är

mycket mer centralt på kvinno- än på mansavdelningarna. De menar att många intagna män
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inte har alls kontakt med sina barn och för de som har det är barnen sällan en källa till oro

eller skuld eftersom det är vanligt att mannen har en kvinna utanför fängelset som tar hand om

barnen. Det omvända förhållandet, att de intagna kvinnorna har en man utanför fängelset som

ansvarar för barnen, tycks enligt de intervjuade personerna inte förekomma.

I enlighet med en uppfattning om ”barnets bästa” råder personalen ibland kvinnor att inte ta

kontakt med sina omhändertagna barn. Enligt Kolfjord och andra kan detta uppfattas som en

moralism gentemot missbrukande föräldrar. Kriminalvården betonar dock moderskapet och

kvinnors roll som omsorgsgivare bl a genom föräldraprogram, besökslägenheter för kvinnor

med små barn och regler som tillåter att kvinnor medför spädbarn i anstalt. De fungerar

härmed som förstärkare av de normer som poängterar kvinnors roll som omsorgsgivare.

De intervjuade bedömer intagna kvinnors psykiska och fysiska hälsa som dålig. Detta anses

vara ett resultat av missbruk, inte tvärtom som Kolfjord hävdar; att ohälsan kommer före

missbruket, även om detta sedan i sin tur förvärrar hälsotillståndet. Även den övriga

livssituationen bedöms som dålig; många av kvinnorna saknar bostad och arbete. Personalen

menar att många kvinnor nekar hjälp då de inte vill ställa upp på den kontroll socialtjänsten

kräver för att t ex erhålla en bostad. Detta exemplifierar väl att socialtjänstens roll som både

hjälpare och kontrollant ofta skapar spänningar mellan socialarbetarna och de berörda

kvinnorna, något även Kolfjord uppmärksammar i sin studie. Personalen är av åsikten att

ytterst få lyckas bli drogfria då det innebär så mycket mer än att endast bli av med ett kemiskt

beroende. Ett försök att sluta missbruka droger underlättas naturligtvis inte av avsaknad av

bostad. Forskning visar tvärtom att avsaknad av bostad leder till större social utslagning, risk

för sexuellt utnyttjande och ökat missbruk.

De intagnas missbruksproblem påverkar personalens arbets- och förhållningssätt i allra högsta

grad. I princip allt kvinnorna gör eller säger kan kopplas till missbruket. Man menar att

missbrukande kvinnor (och män) lärt sig ljuga och manipulera för att överleva, och att det är

personalens uppgift att se igenom detta.

Missbruket framhålls som en viktig förklaring till att kvinnorna begått brott. Samtliga

intervjuade menar att många haft en tragisk uppväxt med missbrukande föräldrar. Att kvinnor

begår färre brott än män förklarades av några utifrån mäns och kvinnors biologi, och av några

utifrån normer kring kvinnligt och manligt.

Många av kvinnorna lever enligt personal och besökare i destruktiva relationer där de

utnyttjas och / eller misshandlas av män, något även tidigare forskning visar. De intervjuade
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antar också att många av kvinnorna har erfarenhet av prostitution, men till skillnad från

misshandel är detta inget man talar om. Forskning har visat att professionella tenderar att

förklara kvinnors brott utifrån deras utsatthet, något som utifrån ett feministiskt synsätt blir

problematiskt eftersom man där strävar efter att upprätta kvinnor som handlande subjekt. I ett

livsloppsperspektiv är det dock rimligt att anta att offer- och förövarstatus kan förenas i en

och samma person. I mina intervjuer är det, med undantag av Besökare 1, ingen som ser

kvinnornas utsatthet som en förklaring till att de begått brott och man fråntar alltså inte

kvinnorna ansvar för sina handlingar.

Ungefär hälften av de intagna kvinnorna på Ystadanstalten har utländsk bakgrund. Detta har

dock ingen framträdande roll varken i personalens eller besökarnas berättelser. Kvinnor med

romskt ursprung är kraftigt överrepresenterade och av intervjuerna framkommer att

personalen känner en viss uppgivenhet inför hur de kan hjälpa dessa kvinnor. De upplever den

romska kulturen som strängt patriarkalisk och menar att kvinnornas vardag präglas av våld.

Könssegregerade anstalter infördes 1998. Samtliga intervjuade anser att detta är en klar

förbättring för de intagna kvinnorna och man menar att även de intagna kvinnorna själva

tycker det är skönt att avtjäna sitt straff med endast kvinnor. De argument man för fram är i

stort sett samma som de personal framförde i utredningen 97-98; bl a att kvinnorna ofta har en

beroendeproblematik i förhållande till män och att de på blandade anstalter riskerar att

utnyttjas sexuellt och på andra sätt av män.

Både personal och besökare möter ofta negativa reaktioner på sitt yrkesval / sin verksamhet,

vilket avspeglar allmänhetens negativa syn på intagna. Själv upplever de dock sitt arbete som

väldigt givande. Under intervjuerna framträder tre olika förhållningssätt till de intagna

kvinnorna. Personalen representerar ett professionellt förhållningssätt där kvinnornas

missbruksproblem betonas. Man poängterar vikten av att hålla distans samtidigt som man

säger att man påverkas på ett personligt plan av sitt arbete. Besökare 1 väljer att inte lägga

någon vikt vid kvinnornas brott eller eventuella missbruk. Hennes utgångspunkt är att

kvinnorna är människor som pga tråkiga omständigheter hamnat i en situation där de begått

brott och hon strävar inte efter att upprätthålla någon form av distans likt personalen.

Besökarna från RFS har även de ett lekmannaperspektiv och målet för deras besök är att de

ska fungera som vanliga kaffebjudningar.
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