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Abstract 

The purpose of this study was to get a greater knowledge of why women commit crimes, the 

reasons why women end up in crime and how it is for women to live a criminal lifestyle. In 

our survey we did a text analysis based on autobiographies, which we found by searching on 

the words ”crime”, ”women” and ”criminal” on different web sites. To gain a greater 

understanding of these women’s behavior and way of acting we used Travis Hirschi's social 

bond theory, which describes various protective aspects in an individual's environment that 

can prevent deviant behavior. We also used Sykes and Mazda's techniques of neutralization, 

which explain the different ways individuals deny and justify their criminal behavior. Some 

of the patterns we found in our study were that women commit crimes to support their family 

or to maintain their addiction. The women's criminal lifestyle is reflected in both use and sale 

of drugs. We also found that the relationships around the women are a major and crucial 

reason to why women commit crimes, both as an introduction to crime and as a cause to 

continue. Our study revealed that these women lived in a constantly risky environment 

surrounded by violence and abuse, and the majority of them were more than once exposed to 

physical and psychological violence and sexual abuse. Furthermore, a clear pattern between 

bad childhood conditions and development of criminal behavior is visible, and we could see 

various obvious reasons in the women´s background that may have contributed to their way 

of acting. Our conclusion was that there, of course, are many reasons why women commit 

crimes but through this study we have been able to identify some of them. The most 

distinctive feature was how others affected women through relationships and how they 

through this found motives to commit crimes. 
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Förord 

Vi vill genom dessa rader tacka vår handledare Lars Harrysson för att ha 

bidragit till en positiv arbetsanda, givit oss goda råd och varit ett stort stöd 

under arbetets gång. Vi vill också tacka varandra för ett gott samarbete och 

engagemang under denna tid. 

 

Att skriva detta arbete, med allt vad det inneburit, har för oss varit mycket 

givande och utvecklande. Vi har genom detta vunnit ny kunskap om både 

kvinnors kriminalitet och uppsatsskrivande i sin helhet, vilket varit både 

inspirerande och kompetenshöjande. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Vad finns det för orsaker till att individer börjar begå kriminella handlingar? Varför begår 

vissa personer brott och inte andra? Vilka faktorer bidrar till att somliga utvecklar en 

kriminell livsstil? Frågor som dessa har länge varit av intresse för forskare inom olika 

discipliner så som sociologi, biologi och psykologi, vilka var och en har sina egna teoretiska 

förklaringar till kriminalitet. Det finns inga direkta svar och det råder ingen enighet kring 

vilken teori som ligger närmast verkligenheten (Brottsförebygganderådet 2009).   

 

Kriminalitet och brottlighet är något som de allra flesta förknippar med män, vilket inte är så 

konstigt då statistiken från 2013 visar att 81 % av alla personer som misstänktes för brott var 

just män (Brottsförebygganderådet 2013). Trots att kvinnor ligger långt efter männen i denna 

kategori visar studier på att kvinnors brottslighet ökat med 138 % mellan åren 1975-2007, 

medan mäns brottslighet endast ökat med 17 % under samma tidsintervall 

(Brottsförebygganderådet 2013). Trots denna stora ökning av kvinnors kriminalitet tenderar 

forskning kring området att hamna i skymundan då det genom åren nästan uteslutande varit 

mäns brottslighet som stått i fokus. Anledningar till detta är främst bristfällig data om 

kvinnor, att kvinnor är särskilt underrepresenterade i kategorin allvarliga och våldsamma 

brott samt att det finns för få antal kvinnliga respondenter för att kunna dra generella 

slutsatser i de få studier som gjorts. Orsaker och förklaringar till kvinnors brottslighet har 

därför tolkats genom den befintliga forskning som gjorts på män utan att egentligen ha 

kunskap om den är möjlig att applicera på det motsatta könet (Andersson 2013 s. 13).   

 

Varför är det då relevant med forskning kring kvinnors kriminalitet? Forskare menar att de 

studier som gjorts på män inte fullt ut kan besvara frågor kring varför kvinnor begår brott. Att 

forskare på senare år mer fått upp ögonen för kvinnors brottslighet handlar bland annat om att 

identifiera de eventuella skillnader som kan finnas mellan män och kvinnors kriminalitet. 

Detta för att på så vis bättre kunna förebygga att kvinnor begår brott och för att utveckla mer 

effektiva behandlingsmetoder för dem (Andersson 2013 s. 61). Med den ovan presenterade 

ökningen av kvinnor som misstänks för brott i bagaget samt vetskapen om den bristfälliga 

forskning som finns inom området vill vi belysa ett uppenbarligen växande problem.  
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Kriminalitet är ett avvikande beteende och viktigt att studera inom socialt arbete för att vi på 

så vis ska få bättre kunskap och förståelse för denna grupp individer. För att kvalitetssäkra 

arbetet med dessa människor krävs aktuell och mer omfattande kunskap kring ämnet. Att 

nästintill utesluta det kvinnliga könet, som trots allt utgör hälften av Sveriges befolkning, i 

denna typ av forskning bara för att de utgör en mindre del av den brottsliga statistiken kan 

innebära att den redan stora ökningen av kvinnlig brottslighet fortsätter att öka i samma takt. 

Genom mer vetskap och ökad kännedom om kvinnors kriminella beteende kan den negativa 

utvecklingen motverkas. En annan konsekvens av denna försummelse och bristande intresse 

av att studera kvinnors avvikande beteende inom området kriminologi kan leda till att de inte 

behandlas och bemöts på ett sätt som är anpassat för dem. För att samhället bättre ska kunna 

rusta sig för att hjälpa dessa kvinnor och förebygga att de hamnar i kriminalitet tänker vi att 

det krävs mer kunskap inom området för att på så vis bättre kunna förutse orsakerna till 

brottsligheten. 

 

Det vi vill undersöka närmare i vår studie är att söka förståelse kring varför kvinnor hamnar i 

kriminalitet. Det centrala i studien är att utifrån självbiografier skrivna av kriminella kvinnor 

titta på faktorer som kan bidragit till hur dessa kvinnor kommit i kontakt med det kriminella 

livet och anledningar till att de begår brott. Hur beskriver kvinnorna sitt liv och hur ser de på 

sig själva och sin kriminalitet? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån dömda kvinnors självbiografier skapa en närmare 

förståelse för varför kvinnor begår brott och hur det är för kvinnor att leva i kriminalitet.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur beskriver kvinnorna sina liv under perioden de levde i kriminalitet?  

- Vilka faktorer kan urskiljas till att kvinnorna introducerats till kriminalitet och till att de 

begår brott?   

- Vilka likheter och skillnader kan ses i kvinnornas bakgrundsfaktorer? 
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1.4 Fortsatt framställning 

Vidare kommer vi nu i uppsatsen att ge en bild av forskningsläget kring kvinnors kriminalitet 

för att sedan följas av en genomgång av vårt tillvägagångssätt och de avgränsningar som 

gjorts. Inför analysen presenteras de teoretiska begrepp som vi använder oss av och i själva 

analysen styrs texten av de mönster som växt fram i vårt arbete med det empiriska materialet. 

Exempel på dessa mönster är hur kvinnors olika relationer och förbindelser till andra spelat 

en stor roll i deras kriminella livsstil och hur den har utvecklats. Avslutningsvis diskuteras 

hur studiens resultat kan användas som en del i kunskapsbygget kring kvinnors kriminalitet 

och inom socialt arbete. Vi vill här även förtydliga att denna studie inte syftar till att söka 

förståelse för kvinnornas kriminalitet utifrån ett genusperspektiv, vi kommer istället att utgå 

ifrån andra teoretiska utgångspunkter för att förklara deras handlingar och beteende. 

 

2. Tidigare forskning 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett stort intresse hos forskare att studera kriminologi 

och orsaker till varför människor begår kriminella handlingar. Som vi nämnde inledningsvis 

har dock denna forskning nästan uteslutande berört mäns kriminalitet medan forskning kring 

kvinnors kriminella beteende hamnat i bakgrunden. De främsta orsakerna till detta är bland 

annat att män är och har varit överrepresenterade i nästan alla kategorier av brott samt brist på 

data när det gäller kvinnliga respondenter för att kunna dra några generella slutsatser i de 

studier som gjorts (Andersson, 2013 s. 13). Annika Snare (1991 s. 27) framförde redan i 

början av 1990-talet kritik gentemot att forskare länge skyllt på att studier om kvinnor är 

svåra att genomföra med anledning av bristen på respondenter och menar att genom 

anpassning av forskningsmetod hade givande undersökningar trots allt kunnat utföras. En 

annan anledning till den bristfälliga forskningen, menar Snare (1991 s. 27), är att kvinnors 

kriminalitet inte anses vara lika uppseendeväckande som männens. Hon syftar här till att 

männens brottslighet ofta är mer våldsam, sker mer frekvent och ges därmed mer 

uppmärksamhet. I linje med dessa tankar uttrycker Sarnecki att en orsak till varför det finns 

så mycket mer forskning på tonårspojkar jämfört med tonårsflickor kan vara att pojkar är 

”aktionsorienterade” och mer spännande att studera (Sarnecki 1990 s. 37). Snare (1991 s. 27-

28) problematiserar detta sätt att se på kvinnlig kriminalitet och menar att det är tur att inte 

alla forskare ser på fenomenet på samma vis. Studier inom området kriminologi har till 

största delen utförts på män och sedan appliceras på kvinnor utan att i själva verket veta om 
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detta är möjligt. Detta sätt att förklara kvinnors brottslighet har på senare tid börjat 

ifrågasättas och forskning som inkluderar kvinnor efterfrågans alltmer (Andersson 2013 s. 

14).  

 

Trots att forskning kring orsaker till kvinnors kriminalitet haft ett dåligt empiriskt underlag 

har studier gjorts kring ämnet sedan år 1893 då Cesare Lombroso tillsammans med 

Guglielmo Ferrero genomförde sitt stora verk (Knutsson 1990 s. 12). Knutsson presenterar i 

sin bok en tolkning av Lombrosos teori om kvinnlig kriminalitet och menar att Lombroso 

förklarade kriminalitet utifrån biologiska faktorer och att brottslighet är ett bakslag i 

evolutionen. Kriminella individer ansågs vara en korsning mellan en civiliserad människa och 

gorilla, som inte kunde styra över sina primitiva impulser. Utifrån de studier han utförde på 

kriminella kvinnor menade han att de var mindre utvecklade jämfört med icke kriminella 

kvinnor (Knutsson 1990 s. 12). Även Snare skildrar Lombrosos syn på kvinnor där han 

beskriver dem som en eftersatt version av människoarten (1991 s. 30). Det faktum att 

kvinnor, trots sina primitiva egenskaper, begick mindre antal brott än män förklarade 

Lombroso med att kvinnan skyddas av att hon spenderar den mesta tiden i hemmet med lite 

påverkan av yttre miljöfaktorer samt att hon genom barnafödandet lever ett mer stillasittande 

och passivt liv (Snare 1991 s. 30).  

 

Likt Lombroso beskriver sociologen Otto Pollak (1953) att kvinnor som begår kriminella 

handlingar mer liknar män än andra ”normala” kvinnor. Pollak förklarade att statistik som 

säger att kvinnor begår mindre antal brott än män är felaktiga. Han menade att kvinnor begår 

brott i samma omfattning som män, men att de inte blir upptäckta i den utsträckning som det 

motsatta könet. Pollak ansåg att kvinnans sociologiska underlägsenhet, i form av brist på 

styrka och socialt inflytande, lett till att kvinnor i all brottslig verksamhet kompenserar detta 

med list och svek. Han menade att det genom kvinnornas psykologiska utrustning ligger i 

deras natur att dölja saker, vilket de sedan använder sig av i sin brottslighet (Pollak 1953 s. 

158). 

 

På 1970-talet började forskningen inom kriminologin ifrågasättas alltmer just på grund av att 

det länge blundats för de eventuella könsskillnader som finns när det gäller kriminalitet 

(Snare 1991 s. 32). En av de kvinnliga forskare som starkt kritiserade den befintliga 

forskningen var Carol Smart, som genom sin feministiska synvinkel menade att de tidigare 

forskarna bortsett från könsskillnaderna och utgått från stereotypa antaganden i sina 



 

9 

 

förklaringar till kriminalitet. Vidare menade Smart (1977 s. 91) att studier som utgått ifrån ett 

biologiskt synsätt och förklarat kvinnors kriminalitet via begrepp som hormonrubbningar, 

modersinstinkter och passivitet har lett till direkt felaktiga beskrivningar av den kriminella 

kvinnan. I sitt verk syftar hon inte i första hand till att komma fram till ny forskning kring 

ämnet, även om hon anser att det finns ett stort behov av detta, utan snarare att kritisera den 

forskning som redan finns men som är baserad på myter och okunskap (Smart 1977 s. 91). 

Detta var också en tid då kvinnorörelsen och kvinnors kriminalitet ökade, bland annat i USA. 

De tankar och förklaringar som växte fram till kvinnors större benägenhet att begå kriminella 

handlingar berörde framförallt en förändrad könsroll samt ett större deltagande i samhället 

och på arbetsmarknaden, vilket man menade ökade möjligheterna till att begå brott (Snare 

1991 s. 33). En annan förklaring till kvinnors kriminalitet har varit att de drivits till det på 

grund av sin sociala och ekonomiska utsatthet där deras brottsliga handlingar blivit en 

överlevnadsstrategi (Snare 1991 s. 34). Tarja Pösö genomförde under åren 1983-1984 en 

omfattande studie där hon bland annat intervjuade 91 kvinnor i finska fängelser. Resultatet av 

undersökningen visade att många av kvinnorna förklarade sina kriminella handlingar som den 

enda möjliga utvägen för att rädda sin livssituation. Ofta handlade det om de ansvar och 

förpliktelser som kvinnorna axlade genom relationer till andra, så som familj och barn (Pösö 

1990 s. 44-45). Snare lyfter också fram de diskussioner som förts gällande förklaringar till 

kvinnors låga brottslighet i förhållande till mannens där kvinnornas svagare sociala position i 

samhället framhävts. En möjlig anledning som förts fram är att kvinnorna var mer bundna till 

hemmet, arbetsmarknaden och hade en mer begränsad fritid, vilket man menade bidrog till att 

hon inte i samma utsträckning som mannen vistas på den typ av arenor där brott begicks 

(Snare 1991 s. 35-36).    

 

Även Meda Chesney-Lind har genomfört en forskningsstudie på kriminella kvinnor. Hennes 

studie gjordes på kvinnliga intagna på två amerikanska fängelser där hon bland annat 

intervjuade kvinnor kring bakgrundsfaktorer till deras kriminella livsstil. Gemensamma 

nämnare hon fann hos många av kvinnorna var att deras uppväxt präglats av fattigdom samt 

en upplevd marginalisering från samhället (Chesney-Lind 1997 s. 176). Många av kvinnorna 

som under sin uppväxt utsattas för fysisk, psykisk eller sexuellt våld, beskrev kriminaliteten 

och medlemskap i gäng som en väg från utsattheten. I studien framkom det att kvinnor som 

använde sig av och sålde droger gjorde detta dels för att kunna försörja sig och sina barn, men 

även som självmedicinering (Chesney-Lind 1997 s. 177). 
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I sin avhandling skriver Karin Trulsson (2003 s. 18) om missbrukande kvinnor och dess liv 

utifrån familjen, missbruket och behandlingen. Under åren 1994-1995 genomförde Trulsson 

intervjuer med sammanlagt 38 missbrukande kvinnor om deras livshistoria. Studien hon 

genomförde visade att händelser som kvinnorna upplevt i barndomen, i form av separationer 

och sexuella övergrepp, haft ett tydligt samband till deras utvecklande av missbruk. För 

många av kvinnorna var beroendet ett sätt för dem att döva de traumatiska upplevelser de 

genomlidit. Trulsson kunde även se att många av dessa kvinnor kom ifrån arbetarklassen och 

att de var en psykosocialt utsatt grupp (Trulsson 2003 s. 164-165).  

 

Yourstone, Lindholm och Kristiansson (2008 s. 374) gjorde 1995-2001 en studie baserad på 

svenska kvinnor och män som begått mord och jämförde dess psykologiska omständigheter 

till brotten. Resultaten visade att kvinnor är mer introverta och har lättare för att känna skuld 

och skam än ilska och aggressivitet, som var mer typiskt för männen (Yourstone et al. 2008 s. 

375). Kvinnorna beskrev en högre känsla av provokation, stress och aggressivitet innan 

brottet begicks än vad männen beskrev, vilket tyder på en högre toleransnivå hos kvinnan 

(Yourstone et al. 2008 s. 376). Gemensamma nämnare i bakgrundsfaktorer hos kvinnliga 

förövare visade sig var psykologiska problem, missbruk, låg utbildning samt våld och trauma 

i hemmet (Yourstone et al. 2008 s. 381). Syftet med studien var att genom att fastställa 

bakomliggande faktorer till brotten kunna genomföra bättre riskanalyser samt utveckla bättre 

vård och behandling för att i framtiden kunna reducera kvinnors brottslighet (Yourstone et al. 

2008 s. 375).  

 

I en artikel skriven av Cristina Boroiu Dragomir (2014) beskrivs faktorer och mekanismer 

som i interaktion med omgivningen formar kvinnors kriminella beteende. Hon presenterar 

främst två typer av faktorer, sociala- och miljöfaktorer, som påverkar en kvinnas utvecklande 

av personlighet (Boroiu Dragomir 2014 s. 723). En av de slutsatser Boroiu Dragomir (2014 s. 

721) kom fram till var att familjen och skolan har en stor påverkan på den personlighet som 

individer formar och har en avgörande betydelse för att eventuellt utveckla ett brottsligt 

beteende. Studien visade på att en kriminell individs personlighet är ett resultat av hur de 

integrerats med övriga samhället. Genom studien framkom det att kvinnor som begår 

kriminella handlingar känner ånger och skuld för sitt handlande i högre utsträckning än vad 

män gör (Boroiu Dragomir 2014 s. 725-726).   
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Mycket av den kritik som under åren riktats mot den kriminologiska forskningen har till 

största delen syftat på att kvinnor måste lyftas fram och synliggöras mer. Kvinnoforskningen 

efterlyser mer studier kring kvinnor som förövare, intagna på kriminalvården samt inom 

behandling och inte bara som offer, vilket den kriminologiska forskningen tidigare till största 

delen lagt fokus på när det gäller kvinnor (Lundgren 1990 s. 51-52). Inom kvinnoforskningen 

har det även framförts kritik gällande att man utgått från det manliga perspektivet i 

majoriteten av de teorier som utvecklats för att förstå och förklara kriminalitet. Forskare 

menar att det krävs skilda teorier för män och kvinnor för att på ett bättre sätt kunna beskriva 

de strukturer som ligger till grund för deras normbrytande beteende (Walldén 2000 s. 35).  

 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

I vår studie har vi utgått ifrån en kvalitativ ansats då denna metod lägger vikt vid tolkning av 

ord, vilket är det huvudsakliga syftet med undersökningen (Bryman, 2011 s. 341). Kvalitativ 

forskning avser tolkning och förståelse av ett fenomen med centrala utgångspunkter att sträva 

efter betydelse och begreppsutveckling (Levin 2008 s.38). I undersökningen gör vi en 

textanalys där vi använder oss av självbiografier som empiriskt underlag. Att beakta vid 

studier av textmaterial är att i all formulering av texter har den planerade läsaren stor 

betydelse. Texter är olika utformade beroende på vem som planeras läsa materialet 

(Lundström 2008 s. 123). Anledningen till att vi valt att studera självbiografier är för att vi 

vill skapa oss en förståelse för och få en bild av hur författarna själva beskriver sin historia. 

Via självbiografier får vi ett inifrånperspektiv om hur kriminella kvinnor berättar om sitt liv 

(Johansson & Öberg 2008 s. 75). Att vi valde att utgå ifrån självbiografier beror dels på att vi 

har en föreställning om att kvinnor som begått kriminella handlingar kan vara en svår 

målgrupp att komma i kontakt med och dels att det kan vara svårt att få dem att ställa upp på 

en intervju med detta ändamål. Vi anser även att bristen på tidsutrymme och kompetens gör 

att vi inte hade kunnat möta upp de eventuella konsekvenser som kunnat uppstå i direkt 

kontakt med en individ. Utifrån dessa tankar såg vi textanalys med utgångspunkt i 

självbiografier som en möjlighet och lämpligt väg att genomföra studien.  
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När vi i analysen för resonemang kring självbiografierna benämner vi författarna vid sina 

förnamn för att underlätta för läsaren. I analysen källhänvisar vi inte till självbiografierna som 

verk i den löpande texten.  

 

3.2 Urval och avgränsningar 

För att hitta forskningsmaterial till vårt arbete har vi gjort sökningar via Libris, Google 

Schoolar och LUBsearch. De sökord vi använt oss av har varit ”kriminell”, ”kriminalitet”, 

”kvinna”, ”crime”, ”offender”, ”female”, ”women”, ”deliquents”, ”anomie”, ”förklara”, 

”förstå” och ”orsak” med olika böjningar på orden. Utifrån våra sökningar framkom att 

största delen av materialet som fanns tillgängligt beskrev kvinnor som offer för manliga 

förövare och inte som enskilda aktiva aktörer i brottslighet. Genom detta upptäckte vi tidigt 

att forskning inom området kriminella kvinnor var begränsad, men lyckades trots detta hitta 

användbart material som underlag till denna studie. Vi har även med hjälp av andra arbeten, 

avhandlingar, artiklar och rapporter inom området kriminalitet fått inspiration till ämnet och 

via deras referenser funnit mer material att använda oss av. 

 

Då vi i undersökningen var ute efter att studera en viss grupp människor, d.v.s. kvinnor, med 

en specifik livserfarenhet, alltså kriminalitet, var ett så kallat målinriktat eller målstyrt urval 

den mest lämpliga urvalsmetoden för oss. Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut 

sin undersökningsgrupp utifrån vilken relevans den har till att besvara dess forskningsfrågor 

(Bryman 2011 s. 350-351). Genom denna typ av strategiska urval kan vi få en förståelse för 

det sociala problem vi ämnar undersöka. Dock innebär ett målinriktat urval att det är ett icke-

sannolikhetsurval, d.v.s. urvalet är inte slumpmässigt, vilket gör att vi genom vår 

undersökning inte kan generalisera det resultat vi kommer fram till på övrig population, som i 

vårt fall är kriminella kvinnor (Bryman 2011 s. 392). Till vår undersökning har vi valt att 

använda oss av självbiografier som empiriskt underlag. För att hitta lämpliga självbiografier 

till studien gjorde vi sökningar via olika databaser, så som google, adlibris och bokus. 

Sökorden vi använde oss av var ”självbiografi”, ”kvinna”, ”dömd”, ”kriminalitet”, ”brott”. 

De kriterier vi ville att böckerna skulle uppfylla var att de var skrivna av kvinnor som dömts 

för någon typ av brott samt att kvinnorna levt ett liv i kriminalitet. Vi tog här inte hänsyn till i 

vilken omfattning kvinnorna begått brott eller vilken typ av kriminalitet de befattat sig med. 

Det resulterade i att vi endast fick fram fem böcker som vi ansåg vara användbara till studien. 

Utbudet av denna typ av självbiografier var mer begränsat än vi hade trott, men vi anser att de 
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vi fann gett oss en empiri som var tillräcklig för vår studie. I urvalet av självbiografier gjorde 

vi ett medvetet val att utesluta böcker skrivna på engelska. Detta för att förhindra risken för 

språkliga feltolkningar av materialet då syftet med studien och metodvalet på så vis skulle 

kunna gå förlorad.  

 

3.3 Förtjänster och begränsningar  

En av textanalysens fördelar är att det är en så kallad icke-reaktiv metod, med det menas att 

självbiografierna vi studerar inte påverkas av oss forskare (Bryman 2011 s. 296).  Materialet 

ändrar sig inte av att vi som forskare bearbetar det så som en människa vid en intervju kan 

påverkas av vår närvaro eller vårt sätt att ställa frågor. Vidare kan en textanalys ge 

information om grupper som annars kan vara svåra att komma i kontakt med, vilket vi har en 

bild av att personer som begått kriminella handlingar kan vara (Bryman 2011 s. 296). Med 

metoden vi valt att använda oss av kan vi närma oss denna grupp kvinnor och ta del av deras 

berättelser utan de själva påverkas eller tar skada. Textanalys ses ofta som en objektiv och 

”öppen” analysmetod där forskare tydligt kan redogöra för sitt urval av empiri samt sin 

utformning av kodning vilket gör att uppföljningsstudier är genomförbara (Bryman 2011 s. 

296). En av nackdelarna med textanalys är att vi som forskare begränsas till den information 

som framgår i dokumentet, vi kan inte ställa följdfrågor eller gå djupare kring ett fenomen än 

vad dokumentet ursprungligen gör. Vid textanalys är det dessutom näst intill omöjligt att 

bearbeta dokumentet utan att göra egna tolkningar då man i kodningsprocessen väljer ut 

empiri som är relevant för studien som ska genomföras. Detta kan leda till att analysen 

speglas av de tolkningar som författaren av dokumentet ursprungligen gjort likväl som 

forskaren som bearbetar dokumentet gör nya tolkningar av materialet (Bryman 2011 s. 297).   

 

I studier med självbiografier som underlag är det viktigt att vara medveten om och ta hänsyn 

till att böckerna är skrivna utifrån författarens egna uppfattningar och minnen. Författarens 

personlighet och livserfarenhet påverkar hur individen ser på händelser som upplevts, vad 

som filtreras bort och hur historien sedan återberättas. Berättelserna i böckerna bör alltså ses 

som en reproduktion av kvinnornas subjektiva verklighet (Denscombe 1998 s. 193).  I detta 

sammanhang bör även hänsyn tas till att vad individerna väljer att framhäva eller utesluta i 

sina berättelser till stor del påverkas av den kontext han eller hon befinner sig i (May 2011 s. 

253).  
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En begränsning vi stött på i vårt urval av material är att en av våra fem böcker inte fullt ut kan 

besvara hela vårt syfte och frågeställningar. Självbiografin om Gun Ninnisdotter skiljer sig 

från de övriga böckerna på så vis att hon inte lever ett liv i kriminalitet som de andra 

kvinnorna gör, utan snarare under svåra förhållanden och i fattigdom. Vi har trots detta valt 

att ta med boken i vår undersökning då den på ett bra sätt skildrar hennes liv och de 

kriminella handlingar hon utför. Boken ger oss en inblick och förståelse för hur kvinnor kan 

begå kriminella handlingar utan att leva ett liv med kriminellt nätverk. 

 

3.4 Metodens tillförlitlighet 

Validitet i en kvalitativ studie innebär att mäta det man i sina frågeställningar avser att mäta 

medan reliabiliteten avser att använda ett trovärdigt mätinstrument till studien (Jönsson 2010 

s. 13). Genom ett noggrant urval av självbiografier och systematisk bearbetning och kodning 

av materialet ökar reliabiliteten i vår studie (May 2011 s. 99). Reliabilitet avser även huruvida 

en studie kommer fram till samma resultat om den skulle upprepas. Vi är medvetna om att en 

upprepning av vår studie inte skulle ge samma resultat eftersom olika forskare tolkar och 

analyserar empirin på olika sätt. Att vi nu varit två forskare som arbetat tillsammans har gjort 

att vi fått ha en öppen dialog sinsemellan för att tolka och bearbeta materialet på ett så 

likvärdigt sätt som möjligt. Detta benämns som intern reliabilitet där man i ett forskarlag 

upprättar en strategi för hur empirin ska tydas (Bryman 2011 s. 352). Validiteten i vår studie 

anser vi vara relativt hög då vi utgått från självbiografier som är ett bestående och 

oföränderligt material, vilket benämns som ett icke-reaktivt dokument. Dokumenten vi ska 

undersöka, dvs. självbiografier, är tillverkade för att individerna vill dela med sig av sin egen 

historia och sina erfarenheter. Då materialet inte är framställt i syfte att användas till 

forskning ökar validiteten i vår studie (Bryman 2011 s. 489).   

 

Bryman (2011 s. 489) hänvisar till Scott (1990) som beskriver fyra viktiga kriterier vid 

bedömning av forskningsmaterialets kvalitet. Det första kallas för autenticitetskriteriet vilket i 

detta sammanhang menas med att materialet har samma författare som upphovsman. Något 

som måste tas hänsyn till när det gäller självbiografier är att de i vissa fall kan vara skrivna av 

så kallade spökskrivare, d.v.s. att det inte är huvudpersonen ifråga som författat boken 

(Bryman 2011 s. 491). Detta har vi i valet av böcker tittat noga på och vad vi kan utläsa är 

våra böcker skrivna av kvinnorna själva, dock kan vi inte säga detta med säkerhet. Kriteriet 

om trovärdighet belyser det faktum att det kan finnas en risk att självbiografierna inte alltid 
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stämmer överens med verkligheten och att författarens sanna känslor och tankar inte återges 

på rätt sätt. Texterna kan alltså vara, medvetet eller omedvetet, tillrättalagda av författaren för 

att nå ut med sitt syfte. Att några av kvinnorna i självbiografierna är relativt välkända är ett 

faktum vi fått anpassa oss efter i vår användning av böckerna. Vi kan inte utgå ifrån att 

kvinnorna har skrivit böckerna helt sanningsenligt utan att de delvis vill uppehålla den fasad 

de redan har till omvärlden (Bryman 2011 s. 491). Något som vi också behöver vara 

medvetna om är att böckerna är utgivna i syfte att sälja och att bokförlagen därmed kan haft 

påverkan på utformningen av dem. Dock har vi valt att utgå ifrån att det som står i 

självbiografierna är det genuina och att författarna står för det som sägs i dem. Det tredje 

kravet kring materialets representativitet berör i vilken utsträckning böckerna är typiska för 

kvinnor i samma situation. Då vår undersökning inte syftar till att dra någon generell slutsats 

om kriminella kvinnor utan enbart till att öka förståelsen för de aktuella kvinnornas situation 

påverkar inte detta kriterium kvaliteten på vår studie (Bryman 2011 s. 491). Det sista kriteriet 

kring meningsfullhet syftar till om materialet är tydligt och begripligt. Om materialet är svårt 

att tolka och lämnar mycket utrymme för osagd kommunikation är risken stor att meningen 

av texten försvinner eller misstolkas av läsaren (Bryman 2011 s. 492). Vi anser att våra 

böcker varit tydliga och lätta att förstå vilket minskar risken för att vi ska ha tolkat dem på ett 

felaktigt sätt. 

 

Som en del av tillförlitligheten i vår studie vill vi mena att de träffar och den kontakt vi haft 

med vår handledare samt den kritik vi fått därigenom har varit en vägledning och hjälp för 

oss i processen med arbetet. Pålitligheten för undersökningen ökar härigenom samt genom att 

vi under arbetets gång haft ett seminarium med våra forskningskollegor där vi granskat 

varandras uppsatser och gett feedback, för att kunna förbättra dem (Bryman 2011 s. 355).   

 

Att genomföra studier med självbiografier som empiriskt underlag har både sina förtjänster 

och brister. Kevin Hugill (2012) skriver i sin artikel om denna typ av metod vid forskning 

som blivit allt vanligare inom sociala områden. Hugill menar att forskning utifrån 

självbiografier ger möjlighet att spegla ett ”jag-perspektiv” samt tillfälle att undersöka 

spännande forskningsområden som tidigare försummats. Slutligen poängterar han att 

metoden blivit mer och mer accepterad då den ger forskaren subjektiv kunskap om 

karaktärens egna erfarenheter och känslor (Hugill 2012 s. 28-32). Med detta som 

utgångspunkt anser vi att vårt metodval är lämpligt utifrån syftet med studien. 
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Något som vi under studien haft i åtanke är att mycket av den forskning som vi hittat och 

använt oss av inom ämnet är från 1970-1990 talet. Detta skulle kunna ses som en svaghet för 

undersökningen men då majoriteten av händelserna och upplevelserna från vårt empiriska 

material är från samma tidsperiod anser vi att detta inte är något som behöver påverka 

resultatet av studien. 

 

3.5 Bearbetning av empiri 

Den metod vi valt att använda oss av för att analysera vårt material är textanalys. Genom 

denna metod kan vi bryta ner texten i mindre delar med hjälp av utvalda teman, begrepp och 

uttryck. Vi kan på så vis lättare identifiera och inhämta den typ av material som är relevant 

för just vår studie. Metoden hjälper oss att sålla bort innehållet i berättelserna som inte är 

väsentligt och ger oss det empiriska material som vi är ute efter (May 2011 s. 246).  

 

Likt vad Boréus och Bergström (2005 s. 49) rekommenderar inledde vi arbetsprocessen med 

att först läsa igenom självbiografierna förutsättningslöst, för att på så vis bekanta oss med 

texterna. För en närmare hantering av materialet har vi använt oss av manuell kodning för att 

organisera upp självbiografierna. Syftet med att koda materialet var att synliggöra mönster, 

likheter och skillnader i de olika berättelserna samt att identifiera nyckelord som har 

betydelse för vår studie (Jönsson 2010 s. 56). Utifrån uppsatsens syfte valde vi ut teman och 

begrepp som utgjorde vårt kodningsschema (Boréus & Bergström 2005 s. 49). De 

övergripande teman vi använde oss av vid bearbetning av texterna är kriminalitet, bakgrund 

och livsstil. Inom temat kriminalitet var vi ute efter att få veta författarnas inställning och skäl 

till brotten de begått för att på så vis få en förståelse för deras gärning. Temat bakgrund 

inbegriper hur vi kan skapa en förståelse för att kvinnorna hamnat i kriminalitet genom deras 

familjesituation, uppväxt och hälsa. Begreppet livsstil syftar till att få svar på hur det är att 

leva ett kriminellt liv med försörjning, relationer och miljö.  

 

Kritik som framförts vid kodning i kvalitativ textanalys är att kontexten riskerar att gå 

förlorad just på grund av att vissa delar av materialet tas ur sitt sammanhang (Bryman 2011 s. 

526). Detta är något vi försökt förhindra genom att inte förvränga texterna och att försöka 

återge författarnas syfte. När vi valt ut citat till studien är detta något vi haft extra mycket i 

åtanke för att inte förlora den avsedda meningen i det som berättas. 
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Eftersom vi är två personer som kodat två respektive tre böcker vardera, lade vi stort vikt vid 

att bli samstämmiga i våra bedömningar av materialet för att få ut ett så likvärdigt resultat 

som möjligt av kodningsprocessen (Boréus & Bergström 2005 s. 51). Vi är införstådda med 

att denna uppdelning av böcker kan ha påverkat resultatet av kodningen i den mån att vi 

eventuellt kunde synliggjort mer ifrån materialet om båda granskat samtliga böcker. För att vi 

som forskarlag skulle få ett så enhetligt synsätt som möjligt i vårt sätt att koda valde vi ut 

olika teman, vilka vi diskuterade innebörden av samt vilka undergrupper som ska innefattas i 

de olika temana. Under kodningsprocessen har vi haft kontinuerlig kontakt om vårt arbetssätt 

och om eventuella frågor eller problem vi stött på. Vid tillfällen då osäkerhet uppstått kring 

kodningen har vi gemensamt resonerat oss fram till hur vi ska angripa dessa. Det 

tillvägagångssätt vi använt för att koda materialet är att varje tema fått en färg som vi 

använde för att markera relevanta delar och på så vis lättare kunna urskilja texterna (Jönsson 

2010 s. 56-57). När hela materialet var kodat, det vill säga när vi markerat alla delar i 

självbiografierna som var relevanta till vår studie, sammanställde vi resultatet. Likt Boréus & 

Bergström (2005 s. 52) sammanställde vi likheter och skillnader i fenomen som kom till 

uttryck i böckerna. Efter detta återstod endast det material vi var intresserade av att tolka 

utifrån våra frågeställningar (Boréus & Bergström 2005 s. 52). Kodningen har varit en hjälp 

för oss att få fram det material vi sen analyserat med våra teoretiska verktyg. 

 

3.6 Vår förförståelse  

Våra tolkningar av empiri vilar bland annat på våra tidigare erfarenheter och den 

förförståelsen vi har kring ämnet. De tankar vi hade inför studien var att kvinnor inte begår 

brott i samma utsträckning som män av bland annat biologiska skäl. Vi hade en uppfattning 

om att kvinnor är de omhändertagande, mjuka och vårdande könet. Vår förförståelse gick 

även ut på att kvinnor är mindre aggressiva och har lättare att behärska sig än det motsatta 

könet. Att mäns brottslighet visar sig och ges större plats i media är något som förstärkt vår 

bild av att kvinnor är mindre benägna att begå brott än män. En annan grund till våra tankar 

kring män och kvinnors kriminalitet vilar på att Astrid har arbetat inom kriminalvården på en 

anstalt för män. Genom arbetet har hon fått höra många av männens livsberättelser och på så 

vis fått en inblick i deras historia och vad de själva anser orsakat att de befinner sig där de är 

idag.  Amanda har under ett par år arbetat som civilanställd inom polismyndigheten där hon 

till största delen tagit emot polisanmälningar och även transkriberat förhör. Hennes 
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erfarenheter från detta är att män genomgående varit överrepresenterade som misstänkta och 

utpekade personer. 

 

3.7 Etiska överväganden  

Inför varje planerad studie eller forskning är det viktigt att väga forskningskravet gentemot 

individsskyddskravet. Kravet att forskning ska bedrivas för att utveckla samhället ska vägas 

gentemot kravet att skydda individer från det psykiska och fysiska lidande som forskningen 

kan orsaka (Vetenskapsrådet 2002 s. 5). I forskning som har med människor att göra ska det 

fyra etiska principerna beaktas. Det ska bland annat tydligt redogöras för frivilligheten att 

delta i forskningsstudien, vilket benämns som frivillighetskravet. Samtycke ska ges från den 

involverade individen till att medverka för att uppfylla samtyckeskravet. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter som samlats in endast får användas till den syftade studien. Dessutom 

ska allt forskningsmaterial som innehåller uppgifter kring medverkande personer hanteras 

och förvaras aktsamt vilket utgör konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 7-14).  

 

Då vi använt självbiografier som skrivits och publicerats i syfte att läsas av andra anser vi att 

det är etiskt försvarbart att utgå från dessa i vår studie. Av samma anledning anser vi inte att 

det är relevant att författarna tillfrågas gällande samtycke då de själva redan genom utgivning 

av sina berättelser valt att andra människor ska få ta del av deras historia. Däremot har vi tagit 

stor hänsyn i användandet av materialet till att vi i vår analys inte förvrängt texterna så att 

författarens syftade innebörd gått förlorad.  

 

3.8 Fördelning av arbetet 

Inledningsvis i arbetet fördelade vi läsningen av böckerna. Amanda Andersson läste ”Spilld 

mjölk och röda tulpaner”, ”Så dumt!” och ”Ögonblick som förändrar livet” och Astrid 

Johansson läste ”Kampen om kaos” och ”Hinsehäxan”. Vid kodningen av materialet 

ansvarade vi för samma böcker. Allt skrivandet av uppsatsen har vi gjort gemensamt för att få 

ett enhetligt språk, tydlig struktur samt en röd tråd genom hela uppsatsen.  
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4. Definition av kriminalitet 

Kriminalitet i objektiv mening är en tillskriven definition av något som samhället och 

rättssystemet har skapat. Ett brott eller en kriminell handling är konstruerat i den mån att vi 

satt upp bestämmelser genom lagar och regler om vad som är tillåtet att göra och inte. 

Kriminalitet måste analyseras utifrån ett socialt sammanhang och är bundet till sin kontext då 

det är övriga samhället som delvis definierar vad som är ett brott och hur allvarligt brottet är 

(Kolfjord 2003 s. 18). Sarnecki (2009 s. 27) beskriver kriminalitet på liknande vis och menar 

att handlingar endast är ett brott om omgivningen uppfattar det som ett brott. En handling är 

alltså inte kriminell i sin natur utan beroende på det kulturella och samhälleliga sammanhang 

det befinner sig i. På detta vis skiftar synen på vad som anses vara en kriminell handling över 

tid i takt med hur samhället förändras (Sarnecki 2009 s. 20). Sarnecki (2009 s. 29) framhäver 

även att kriminalitet och brottslighet till viss del behövs för samhällets utveckling och menar 

att utan lagöverträdelser hade många av de rättigheter vi människor har idag inte funnits. 

Begreppet ”nullum crime sine lege” betyder inget brott utan stöd av lag (Sarnecki 2009 s. 

21). Detta har vi som utgångspunkt i vårt arbete då samtliga kvinnor vi utgått ifrån har dömts 

till någon typ av brott.  

 

Den subjektiva uppfattning som författarna har av kriminalitet och som vi kan utläsa genom 

självbiografierna är att de ser på sig själva som kriminella och är medvetna om att deras 

handlingar går emot lagen. De benämner bland annat sig själva som ”brottsling” och 

”kriminell” och skriver att de har begått brott eller kriminella handlingar. Dessa ordval som 

kvinnorna använder för att benämna sig själva och sina handlingar återkommer ofta i 

böckerna. Sarnecki (2009 s. 27) problematiserar den subjektiva och objektiva synen på vad 

som är kriminalitet och ett avvikande beteende. Han lyfter frågan om vems definition och 

perspektiv av vad som är avvikande som man bör utgår ifrån, är det samhällets syn eller den 

avvikande gruppens? Kvinnorna i våra böcker framhåller sig själva på ett liknande sätt som 

samhället skulle beskriva en brottsling. Även om författarna talar om och beskriver sig själva 

som kriminella tänker vi att de till stor del gör detta på grund av de påverkats av samhällets 

objektiva bild av vem som är kriminell och vad som är en kriminell handling. Ordvalen vi gör 

och sättet vi genom arbetet benämner kvinnorna och dess handlingar gör vi utan att själva 

lägga någon värdering i ordens betydelse, utan endast för att visa och underlätta för läsaren 

om att det är en olaglig handling vi syftar till. I arbetet kommer vi bland annat att använda oss 

av termerna kriminell, kriminalitet, brott och brottslighet. Vid användandet av dessa gör vi 
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ingen skillnad mellan begreppens innebörd och tar heller inte hänsyn till frekvensen av 

kvinnornas kriminalitet utan har endast utgått ifrån att de har begått och blivit dömda för 

någon form av lagbrott. Gärningens omfattning, brottstyp och allvarlighetsgrad påverkar 

alltså inte vårt val av begrepp. 

 

5. Teori 

I vår analys använder vi oss av Travis Hirschis kontrollteori om sociala band samt Sykes och 

Matzas teori om neutraliseringstekniker för att få förståelse för de fenomen och beteenden 

som vi kan urskilja genom texterna.  

 

5.1 Kontrollteori 

Travis Hirschis kontrollteori hänvisar till att individen har bristande sociala band till 

omvärlden och beskriver detta som en möjlig orsak till individens avvikande beteende. Hilte 

(1996) refererar till Hirschi som genom begreppet sociala band förklarar hur en bristfällig 

socialisering till samhället påverkar enskilda individer. Hirschi menar att bristande 

engagemang i sociala sammanhang samt otillräcklig anknytning till andra individer kan leda 

till en asocial personlighet, vilket i sin tur kan förklara avvikande beteenden som brottslighet 

och kriminalitet (Hilte 1996 s. 95). Inom Hirschis begrepp sociala band använder han sig av 

fyra olika komponenter för att förklara sambandet mellan individ, samhälle och ett normativt 

beteende (Giddens 2006 s. 595). Med begreppet anknytning menas den känslomässiga och 

psykiska koppling som vi har till andra människor, exempelvis familj, vänner och skola, samt 

hur en betydelsefull relation kan skydda oss mot ett avvikande beteende. Genom åtagande 

syftar Hirschi på att ju mer förpliktelse gentemot samhället vi tagit på oss, i form av 

utbildning och arbete, desto mer krävs för att vi ska riskera att förlora detta etablerade liv. 

Deltagande beskriver i vilken omfattning vi engagerar oss i traditionella aktiviteter och 

föreningar och syftar till att en hög grad av aktivt deltagande minskar tidsutrymmet för ett 

avvikande beteende. Som sista komponent förklarar Hirschi tro, vilket menas med att risken 

för avvikande handlingar ökar om individen inte delar de normer och värderingar som 

samhället har (Hilte 1996 s. 96). Giddens (2006 s. 595) förklarar vidare att Hirschi menar att 

om dessa olika typer av band till samhället är svaga, ökar risken för att individen begår brott. 

Genom detta ges en förklaring om att personer som avviker från samhällets normer har en 
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lägre självkontroll, vilket Hirschi anser kan ses som ett resultat av att de inte socialiserats 

tillräckligt till exempelvis hemmet och skolan (Giddens 2006 s. 595). Till analysen använder 

vi oss av denna teori som hjälp för att få en förståelse för skälen till de kriminella handlingar 

kvinnorna utför, vad som kan vara bidragande orsaker till det samt hur avsaknaden av sociala 

band till andra och samhället kan påverka individer till att inte följa samhällets normer. 

 

5.2 Neutraliseringstekniker 

Neutraliseringstekniker är olika metoder som individer använder sig av för att ursäkta, 

underlätta eller rättfärdiga sitt avvikande beteende. I analysen utgår vi från Sykes och Matzas 

(1957) artikel ”Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency” där de beskriver fem 

olika neutraliseringstekniker: Förnekandet av offer, the denial of the victim, syftar till att 

även om individen tar på sig ansvaret för handlingen som begåtts neutraliserar han/hon 

ansvaret för denna då individen anser att handlingen varit korrekt utifrån rådande 

omständigheter. Individen anser att skadan som uppstår utav handlingen inte ska ses som en 

skada, utan är en legitim hämnd eller ett straff. På så vis omvandlar gärningsmannen sig själv 

till en hämnare och gör offret till en gärningsman. Exempel på denna typ av förnekande är att 

stjäla från en oärlig butiksägare. I användandet av denna teknik försöker brottslingen 

förskjuta ansvar från sig själv till offret (Sykes & Matza 1957 s. 668). Med begreppet 

fördömandet av dem som fördömer, the condemnation of the condemners, förflyttar förövaren 

fokus från sitt eget handlande till den som fördömer hans handling. Förövaren påstår att 

fördömaren är en hycklare och en avvikare i förklädnad. Exempel på denna typ av försvar 

låter ”polisen är korrupt och okunnig”. Att lägga fokus på fördömaren ger förövaren 

möjlighet att glömma sin egen handling (Sykes & Matza 1957 s. 668). Förnekandet av 

ansvar, the denial of responsibility, innebär att individen förnekar handlingen i sig, förnekar 

uppsåtet med handlingen eller lägger ansvaret för den på andra individer. Exempel på detta 

kan vara ”han tvingade mig att göra det” eller ”det var inte meningen att göra det”. Individen 

kan även dra ursäktandet av handlingen längre och mena att det berodde på ”en icke 

kärleksfull uppväxt” eller ”dåliga kamrater”. Förövaren ser sig själv som offer för 

omständigheterna och menar på att de endast råkar hamna i dessa struliga situationer som 

ligger utanför deras egen påverkan. En annan ursäkt till sitt handlande kan även vara att 

hänvisa till sin fysiska eller psykiska ohälsa (Sykes & Matza 1957 s. 667). Förnekandet av 

skada, the denial of injury, går ut på att förövaren förnekar eller förminskar skada som 

uppstår som ett resultat av handlingen. Förövaren ursäktar sitt handlande genom att påstå att 
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ingen tagit skada av händelsen. Förövaren kan exempelvis påstå att en skadegörelse inte 

skadar någon, då ägaren av butiken har råd med detta eller att hon/han inte snodde föremålet 

utan endast lånade det. Förövaren anser sig inte orsaka skada, men är medveten om att 

handlingen går emot lagen. Individen försvarar sitt beteende exempelvis genom att offret 

ändå får pengar från försäkringen (Sykes & Matza 1957 s. 667). Genom tekniken som 

benämns vid Högre lojaliteter, the appeal to higher loyalties, försvarar individen sitt 

handlande med att påstå att det var för den mindre gruppens bästa t.ex. gänget, familjen eller 

kompisarnas. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att förövaren inte accepterar 

samhällets normer utan snarare att han/hon misslyckas med att följa dem. Förövaren bryter 

inte mot rådande normsystem för att hon/han anser att normen är felaktig utan på grund av att 

en annan norm anses mer viktig att följa. Detta skapar ett dilemma och en konflikt hos 

förövaren, mellan att vara lojal gentemot vänner eller att följa lagen (Sykes & Matza 1957 s. 

669). För oss är neutraliseringsteknikerna en hjälp för att förstå och förklara de kriminella 

handlingar kvinnorna genomför. De visar även på hur individer kan använda sig av dessa 

tekniker för att ursäktar sitt beteende och på så vis kunna fortsätta med sina brottsliga 

gärningar.  

  

6. Presentation av självbiografierna 

6.1 Hinsehäxan av Lillemor Östlin 

Lillemor Östlin växte upp med sina föräldrar och tre bröder. Familjen var fattig och klarade 

sig nätt och jämt med lönerna föräldrarna tillsammans drog in. När Lillemor var ca sex år 

gammal skiljde sig hennes föräldrar på grund av att pappan hade problem med alkoholen och 

därför inte skötte sina jobb. Trots att Lillemor var väldigt nära sin pappa bestämde hennes 

mamma att hon inte fick träffa honom efter skilsmässan. Tillsammans med sin mamma och 

bröder bodde Lillemor i en liten och trång lägenhet. Lillemor började tidigt jobba extra för att 

dryga ut familjekassan. Som 16 åring blir Lillemor gravid med sitt första barn, med en man 

hon inte kände. Strax efter detta gifter sig Lillemor med en annan man vid namn Gustaf som 

frivilligt tar på sig ansvaret som barnets pappa. Lillemor är vid 19 års ålder gift och har två 

barn. Familjen lever fattigt och har knappt pengar till mat men ändå spenderar Gustaf deras 

pengar på alkohol. Detta leder till att Lillemor skiljer sig från Gustaf på grund av hans 

alkoholproblem. Lillemor börjar efter sin skilsmässa att gå på Preludin, ett bantningspiller 

som innehåller amfetamin, detta är centralstimulerande och gjorde att Lillemor orkade med 
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alla sina jobb. Under sitt äktenskap med Gustaf hade Lillemor börjat ”gå på gatan” för att 

försörja sig, vilket hon fortsatte med under många år framöver. Under kommande år bestod 

hennes liv utav droger, fester, kriminella nätverk och prostitution, vilket resulterar i att hon i 

tidig ålder hamnade på Hinsebergs anstalt. På grund av Lillemors fängelsevistelse förlorade 

hon omsorgen om sina barn och de placerades i familjehem. Vid två tillfällen väljer Lillemor 

att rymma från Hinsebergs anstalten. Lillemor går på amfetamin under 40 års tid, vistas på 

anstalt under sammanlagt 25 år för diverse olika brott och gifter sig fyra gånger med olika 

män. 

 

6.2 Kampen om kaos av Liselotte Divelli 

I självbiografin får vi följa Liselotte som fram till 35 års ålder levt ett normalt liv med man 

och tre söner. Efter att Liselotte och hennes man skiljt sig träffar hon Ove som hon blir 

tillsammans med. I samband med att Liselotte träffar Ove kommer gamla minnen från hennes 

tidiga barndom tillbaka. Hon börjar minnas hur hennes morfar och mormors bror våldtagit 

och sexuellt utnyttjat henne och hennes syster upp till att hon var två år gammal. Eftersom 

Liselotte inte har några fysiska men från övergreppen är det ingen i hennes familj som tror att 

hon talar sanning, detta trots att hennes dementa mormor bekräftar hennes minnen. Samtidigt 

som Liselottes barndomsminnen kommer tillbaka börjar hon märka att Ove är kriminell. Med 

tiden får hon veta mer och mer om Oves kriminella livsstil och hon får bland annat veta att 

Ove både rånat, misshandlat och mördat andra. Liselotte blir mer och mer involverad i Oves 

kriminella aktiviteter och är snart aktiv i både planering och utförandet av rån. Tillsammans 

rånar paret en butik och blir tagna av polisen. Liselotte och Ove blir åtalade och dömda för 

rån, vilket resulterar i ett års fängelse för Liselotte. Boken är skriven av Liselotte själv men 

hon i självbiografin skriver hon om sig själv i tredje person och benämner sig med namnet 

Maja. 

 

6.3 Spilld mjölk och röda tulpaner av Gun Ninnisdotter 

I boken får vi följa Gun från 6 års ålder. Hon berättar om sin svåra uppväxt i en familj med 

mycket knapp ekonomi och en väldigt våldsam pappa. Gun har alltid haft en nära och god 

relation till sin mamma som periodvis är svårt psykiskt sjuk och deprimerad vilket gör att hon 

under årens lopp är inlagd på psykiatriska avdelningar långa perioder. Gun får tidigt ta 

väldigt stort ansvar för både hushållet och sin sjuka mamma. Gun och hennes mamma utsätts 
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ständigt för mycket fysiskt och psykiskt våld av pappan. Pappan gör även två försök att 

förgripa sig sexuellt på henne och av andra män i familjens närhet utsätts hon för sexuella 

övergrepp samt en våldtäkt vid 14 års ålder. Redan i tidiga tonåren får Gun utskrivet 

mediciner för ”sina nerver”, som hon själv beskriver det, och för att kunna sova. Tabletterna 

blir härefter en stor del av hennes vardag. Som 16 åring blir Gun gravid med sin pojkvän men 

förlorar barnet i 6:e månaden efter att pojkvännen misshandlat henne svårt. Två år senare blir 

hon gravid igen och efter ytterligare en svår misshandel av pojkvännen föder hon sin son, 

Peter, i 7:e månaden som klarar sig med nöd och näppe. Gun lever ett tufft liv utan pengar, 

och i perioder utan bostad, men gör allt i sin makt för att Peter ska må väl. Första kriminella 

handlingen begår Gun när Peter är 8 månader gammal då hon inte har pengar till välling och 

blöjor. Hennes mamma befinner sig på sjukhus och pappan och storasystern vägrar låna 

henne pengar. Hon tar då sin pappas vigselring för att pantsätta den, vilket han upptäcker och 

anmäler henne till polisen. Polisen tar henne på bar gärning men tycker synd om henne och 

hjälper henne med pengar. Gun har stundtals arbeten men tvingas gång på gång sjukskriva sig 

på grund av sin ångest och sina ”nerver”. I perioder läggs hon in på sjukhus, vilket resulterar i 

att hon får mer och mer mediciner. På ett vårdhem träffar hon Bengt som är inne för 

alkoholmissbruk. De inleder ett förhållande och Gun är mycket lycklig. Efter en tid återfaller 

Bengt i missbruk och misshandlar henne svårt. Gun tänder då eld på Bengts säng och lyckas 

ta sig ut. Ingen människa skadas vid tillfället men Gun döms för mordbrand och är då 36 år 

gammal. Gun beskriver hur detta blir en stora vändning för henne. Hon kommer till 

rättspsykiatriska kliniken och avgiftas från sina tabletter. Hon börjar se livet annorlunda, mår 

bättre och vill börja leva för första gången på väldigt många år. 

 

6.4 Ögonblick som förändrar livet av Annika Östberg 

Annika flyttade till USA som 12 åring då hennes mamma träffat en ny man. Annika beskriver 

hur hon rycktes upp från sin trygghet i Sverige med kompisar, pappa, mor- och farföräldrar. 

Hon hade redan från början svårt att anpassa sig till allt det nya och hade nästan inga vänner. 

Relationen till mamman, som alltid tidigare varit mycket god, försämrades snabbt. Annika 

kom inte bra överens med mammans nya man, han tillhörde den finare klassens folk och hon 

kände sig inte bekväm i deras umgänge. Annika fick två syskon och upplevde mamman som 

mer och mer frånvarande. Som 13 åring träffade hon en 24 årig kille som hon rymde med till 

San Francisco efter att mamman förbjudit deras relation. Detta blev början på ett liv i 

drogmissbrukets klor. Annika levde ett liv med olika män, kantat av misshandel, där hon 
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arbetade som strippa, prostituerade sig och sålde droger för att finansiera sitt missbruk. 

Annika är 16 år gammal när hon föder sonen Sven. Ca tio är senare träffar hon Bob som är 

langare och de börjar begå bedrägerier tillsammans genom att sälja kött till restaurangägare. 

Året senare, när Annika är 26 år gammal, mördar Bob en av deras kunder och de flyr 

tillsammans från platsen. När se senare stoppas av en polis, i en rutinkontroll, skjuter Bob 

honom då han tror att han ska arresteras. När de sedan sitter häktade för morden tar Bob 

självmord och Annika döms så småningom för 25 år till livstid, då det ansågs att 

omständigheterna kring de båda morden gjorde henne medskyldig. Annika avtjänade därefter 

ett 28 år långt straff i USA innan hon 2009 flyttades till Sverige och 2011 frisläpptes hon. 

 

6.5 Så dumt! av Mia Törnblom 

I sin bok berättar Mia om sina tio år som aktiv missbrukare. Hon berättar om hur hon begick 

otaliga bedrägerier och stölder samt hur hon köpte och sålde knark för att kunna finansiera 

sitt missbruk. Mia beskriver sin barndom och tonårstid som trygg och okomplicerad. Hon 

växte upp med sina föräldrar och lillasyster. Dock skilde sig föräldrarna när hon var i tonåren, 

vilket hon inte beskriver som något traumatiskt. Hon skriver att hon alltid haft det lätt i 

skolan, haft många kompisar och pojkvänner och menar själv att hon hade alla förutsättningar 

för att, som hon själv beskriver det, ”lyckas”. Mia berättar hur hon alltid fått mycket 

bekräftelse och ofta fått höra hur duktig hon varit men att hennes självkänsla började svikta i 

senare tonåren vilket hon själv menar är en stor orsak till varför det sedan gick som det gick. 

Att vara omtyckt och smal var viktigt för henne. Mia flyttade till Spanien under en period 

som 19 åring och började ta bantningstabletter som innehöll amfetamin. Detta var starten för 

en tid i ett långt, tungt missbruk, något som hon själv aldrig hade kunnat föreställa sig, och 

berättar att hon under sina tio år i missbruk använde sig av droger dagligen. Genom att Mia 

en dag, 29 år gammal, blir tagen av polisen och dömd för bedrägerier och 

urkundsförfalskning kommer hon in på ett behandlingshem. Detta blir början på hennes nya 

liv utan droger och kriminalitet.  

 

7. Analys 

Vår analys syftar till att besvara studiens frågeställningar. Genom textanalys identifierar vi 

olika skäl till författarnas kriminalitet och mönster som avspeglar deras liv. Nedan tolkar vi 
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de fem kvinnornas berättelser1 utifrån tre teman, kriminalitet, bakgrund och livsstil, vilka kan 

ge möjliga förklaringar till att kvinnorna begått brott samt bidra till förståelse kring hur det är 

att leva i kriminalitet. För att få en teoretisk förklaring till det vi läst i självbiografierna tar vi 

hjälp av Travis Hirschis kontrollteori och delar av Sykes & Matzas teori om 

neutraliseringstekniker. 

 

7.1 Kriminalitet 

Ett centralt problem för oss är hur kvinnorna beskriver att de introducerats till kriminalitet 

och hur de skildrar skälen till att de begått kriminella handlingar. I vår undersökning har vi 

kunnat identifiera några mönster kring detta.  

 

7.1.1 Försörjning av familj och missbruk 

Ett av de gemensamma mönster vi fann var att flertalet av kvinnorna i självbiografierna 

genomförde brott för att försörja sig. Brotten framställs många gånger som den enda möjliga 

utvägen till att livnära sig och sin familj eller för att finansiera sitt drogmissbruk. Några av 

kvinnorna beskriver kriminaliteten som en nödvändighet för att kunna tillhandahålla med mat 

och blöjor till sina barn. Detta är något som Pösö (1990 s. 44-45) uppmärksammat i sin 

undersökning där hon beskriver kvinnornas gärning som en strategi för att överleva och 

brottet ansågs enligt dem vara den enda möjlig utvägen. Denna beskrivning av kvinnornas 

kriminella handlingar kan ge oss en förståelse till varför en del kvinnor begår brott, som en 

lösning i ett akut och utsatt läge. Gärningen kan också förstås genom Sykes & Matzas (1957) 

begrepp högre lojaliteter som i vårt fall skulle syfta på att kvinnorna förvarar sin kriminella 

handling genom att mena att de endast gör det för familjens skull. Kvinnorna i våra 

självbiografier medger att de är medvetna om att deras agerande går emot samhällets normer 

men anser att deras skäl, att skaffa sig pengar till barn och familj, väger tyngre än brottet. 

 

För några av kvinnorna blev drogerna en stark drivkraft till att begå brott, vilket många 

gånger var deras enda lösning för att bekosta missbruket. Flera av författarna beskriver 

användandet av droger som en stor anledning till att de introducerades till den kriminella 

arenan och ett starkt skäl till att de började begå olagliga gärningar. Genom sin studie kunde 

                                                 
1 I analysavsnittet kommer vi inte referera till självbiografierna i löpande text genom 

Harvardsystemet utan endast benämna författarna vid deras förnamn. 
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Chesney-Lind (1997 s. 147) se ett starkt samband mellan den ökade kvinnliga kriminaliteten 

och förhållandet till droger. Statistiken visade att en tredjedel av kvinnorna som vid den tiden 

vistades i amerikanska fängelser satt för innehav, försäljning eller användning av narkotika 

(Chesney-Lind 1997 s. 147). Det samband mellan kriminalitet och droger som vi genom 

böckerna kunnat se ett mönster av går alltså i linje med vad Chesney-Lind påvisar med sin 

studie, då författarna bland annat utförde stölder och bedrägerier för att kunna förse sig med 

droger. 

 

7.1.2 Känslomässig avstängdhet 

Som ett sätt att förstå kvinnornas gärningar har vi genom texterna kunnat urskilja bristande 

empatisk förmåga och känslomässig avstängdhet, vilket kan ses som en del i förklaringen till 

deras sätt att agera. Denna oförmåga och avstängdhet visade sig på olika sätt genom 

självbiografierna. De kvinnor som under drogpåverkan begick kriminella handlingar 

beskriver en likgiltighet inför de personer som drabbades av brotten. Annika berättar hur hon 

agerade likt en robot vid tillfället av det första mordet hennes pojkvän utförde och förklarar 

vidare att livet på gatorna med allt vad det inneburit lärt henne att koppla bort sina känslor. 

Mia återger den syn hon hade på de bedrägerier hon begick med hjälp av urkundsförfalskning 

”…hon får skylla sig själv som varit så slarvig att hon blivit av med sin legitimation.” 

(Törnblom 2008 s. 49). Vi kan här se hur Mia genom neutraliseringstekniken, förnekande av 

offer, sätter det utsatta offret i position som gärningsman. Hon ursäktar sitt eget handlande 

med att straffa personen för sitt slarviga beteende. Mias sätt att förneka offret gör att vi kan 

förstå hur hon kan begå kriminella handlingar, utan känslomässig påverkan.  

 

En studie gjord av Leili Laanemets (2002), om kvinnor som levt i missbruk, visar att många 

kvinnor använde sig av droger eller andra rusningsmedel för att minska stress och orka med 

sin tillvaro. Några av kvinnorna från studien uttryckte hur drogerna blev ett sätt för dem att 

koppla bort oro och ångest. Drogerna var många gånger kopplade till prostitution, narkotikan 

underlättade prostitutionen som i sin tur gjorde möjliggjorde missbruket (Laanemets 2002 s. 

197). På likande sätt beskriver Lillemor hur hon framförallt använde sig av droger för att 

kunna stänga av sina känslor och på så vis klara av den livsstil hon levde. Hon tog bland 

annat droger för att fysiskt orka med sin vardag med arbete och brottslighet samt för att förmå 

att prostituera sig. För Lillemor blev drogerna en hjälp att kunna ”arbeta” dygnet runt och på 

så vis försörja sin familj, vilket kan förstås genom följande citat. ”Det gick, men bara med 



 

28 

 

hjälp av P eller andra piller. Det fanns inte mycket tid över att sova på.” (Östlin 2005 s. 114). 

Den känslomässiga avstängdheten visar sig även i Guns bok, som sedan tonåren fått ordinerat 

otaliga mediciner av läkare för sina psykiska besvär. Vid tidpunkten för mordbranden har hon 

misshandlats svårt av sin sambo. Gun skriver ”Jag orkade inte länge. Vad skulle jag ta mig 

till? Jag vet inte vad som hände.” (Ninnisdotter 1990 s. 124). I boken kan utläsas att Gun 

anlägger branden i sin sambos säng som en hämndaktion. Hennes agerande vid situationen 

kan förstås genom tekniken förnekandet av offer där hon vid tillfället ser sig själv som ett 

offer och ska straffa sambon som hon anser vara förövaren. Den känslomässiga avstängdhet 

Gun upplevde beskrivs senare i boken när hon avgiftats från sina tabletter på rättspsykiatriska 

kliniken. Hon berättar om den fantastiska känsla hon upplevde av att fungera normalt. Gun 

skriver ”Tabletter löser inga problem. Man blir bara bedövad.” (Ninnisdotter 1990 s. 130). 

Även genom detta kan vi få en större förståelse för hennes handling då de är oklart om hon 

vid tillfället för brottet kunde tänka klart på grund av medicinernas effekter. Som läsare ges vi 

en uppfattning om att Gun vid mordbranden var under stark påverkan av mediciner, och även 

alkohol, vilket kan ha bidragit till en emotionell avstängdhet och kan ses som en anledning 

till att hon kunde genomföra gärningen. 

 

7.1.3 Bekräftelsesökande 

Något som utmärkte sig från våra självbiografier var att några av författarna beskriver sina 

kriminella handlingar som en strävan efter att få bekräftelse och acceptans från omgivningen. 

Genom brotten de begick fick de uppskattning och beröm vilket blev en sporre till att 

fortsätta. Efter att ha befunnit sig på behandlingshem en tid kom Mia till en insikt om just 

detta: ”Jag var väldigt kriminell och mycket av min kriminalitet handlade sorgligt nog om att 

jag ville visa mig duktig inför de riktigt coola kriminella, jag ville vara duktig och det var ett 

sätt att få bekräftelse.” (Törnblom 2008 s. 164). På liknande vis förklarar Liselotte om hennes 

strävan efter status: ”…hon tillhörde numera något häftigt och var accepterad bland de 

farligaste männen i Sverige./…/ De var proffs och med deras hjälp fungerade hon riktigt bra 

som kriminell och satte sig i stor respekt lite överallt.” (Divelli 2009 s. 22)2. Bekräftelsen och 

respekten som författarna eftersträvar från andra människor kan vi få en förståelse för genom 

begreppet anknytning. Vi kan se att både Mia och Liselotte under denna tid endast hade 

kontakter och relationer inom de kriminella nätverken och att de inte hade några andra 

                                                 
2 Liselotte Divelli benämner sig själv i tredje person i självbiografin. 
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skyddande relationer som kunnat motverka deras brottsliga beteende. De kriminella 

nätverken var den enda trygghet och fasta punkt som författarna för tillfället hade och som de 

värnade om att behålla.  

 

7.1.4 Männens påverkan 

Ett särskilt mönster vi fann i självbiografierna var hur män på olika vis har haft inverkan på 

kvinnornas kriminalitet. Den påverkan männen haft på författarna har bland annat inneburit 

att de varit en väg in till den kriminella banan, utsatt dem för fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld samt att kvinnorna ofta blivit kvar i det kriminella nätverket på grund av sina män. 

Männens påverkan på kvinnorna har bland annat beskrivits genom att deras relation varit ett 

ömsesidigt beroende och att männen haft ett psykiskt övertag om dem vilket gjort kvinnorna 

lojala gentemot sin partner och stöttat dem i dess kriminella handlingar. Den påverkan män 

haft på kvinnornas gärningar har särskilt visat sig i Guns bok där det kan utläsas att allt hon 

fått genomlida under sin uppväxt och sina levnadsår, med våld från män i olika former, har 

varit en bidragande orsak till mordbranden hon sedan anlade. Gun beskriver själv att hennes 

sambo, Bengt, och misshandeln hon utsattes för var den direkt utlösande faktorn till brottet 

men att alla de andra männen som under åren skadat och utsatt henne för olika typer av våld 

och övergrepp varit indirekta faktorer till hennes gärning. De andra kvinnorna har också 

beskrivit vilka effekter männen haft på dem och hur de i vissa fall upplevt sig som styrda av 

männen till att delta i eller utföra vissa gärningar. Kvinnorna talar trots detta inte om att 

brotten skett under någon typ av tvång utan att det handlat om att de själva förblindats av 

männen och deras status. Utifrån kvinnornas berättelser framgår det att de haft en tydlig 

hängivenhet till sina män vilket kan förklaras genom Yvonne Hirdmans (2001 s. 77) begrepp 

det stereotypa genuskontraktet. Kontraktet utgår ifrån de orörliga tankar, uppföranden och 

villkor som automatiskt medförs av att tillhöra det ena eller andra könet (Hirdman 2001 s.77). 

Utifrån denna ståndpunkt har kvinnan en given underordning till mannen, hon ska vara 

hängiven till honom och se upp till honom (Hirdman 2001 s. 80). Teorin om det stereotypa 

genuskontraktet skulle i vårt fall kunna bidra med att förklara sambandet mellan kvinnornas 

brottslighet och den lojalitet de visar gentemot sina män, dock är detta något vi valt att inte gå 

djupare in på. Vi har istället valt att förklara fenomenet utifrån förnekande av ansvar då det 

som berättas i böckerna visar på att kvinnorna förmildrar sin egen roll i dåden och 

delaktigheten till att brotten genomförts. Kvinnorna antyder i vissa fall att många av deras 

kriminella handlingar inte hade genomförts om det inte vore för männen. Detta visar på 
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vilken påtaglig inverkan männen haft på dessa kvinnor och hur kvinnorna använt detta som 

ett försvar och ett förnekande av deras egen medverkan och ansvar till brotten. Den påverkan 

män kan ha på sina kvinnor är också något som Trulsson (2003 s. 94) lyfter i sin avhandling. 

Hennes studie visar på att män snarare driver på kvinnors negativa beteenden än att motverka 

dem, vilket dock inte behöver vara medvetet (Trulsson 2003 s. 94). Vi kan konstatera att män 

kan ha varit en bidragande orsak till att författarna introducerats till kriminalitet samt haft 

inflytande på deras brottsliga gärningar. 

 

7.1.5 Att ta ansvar 

Som vi belyst ovan tenderar kvinnorna att lägga över ansvaret för sina handlingar på männen 

i deras omgivning. Trots detta har vi i självbiografierna uppmärksammat hur kvinnorna i 

efterhand kommit till insikt kring deras egna val och ansvaret de själva bär för gärningarna. 

Vi har valt att lyfta temat om ansvar för att påvisa kvinnornas inställning till brotten och på så 

vis kunna få en bättre förståelse för skälen till deras agerande. I sin bok beskriver Mia hur 

hon under tiden på behandlingshemmet kom till insikt med att hon inte kan skuldbelägga 

någon annan än sig själv för att allt blev som det blev. Genom boken skildrar Mia hur hennes 

syn på ansvar förändrades med tiden. Under påverkan av droger ursäktade hon sina 

handlingar genom följande uttryck: ”Jag såg det som att vi inte gjorde några brott som 

drabbade någon personligen, alla fick ju ut sina pengar på försäkringen.” (Törnblom 2008 s. 

236). Här visar Mia på hur hon vid tillfället försvarar sina handlingar genom begreppet 

förnekande av skada. Hon urskuldar sig med att påstå att offret inte tar skada av hennes 

gärning på grund av att de ändå blir ekonomiskt kompenserade. Trots att Mia är medveten om 

att hennes handling är ett lagbrott ser hon inte problemet med det då hon inte anser att någon 

individ tar skada av hennes handlande. Mia beskriver senare hur hon hade svårt att identifiera 

sig med de personer hon mötte på behandlingshemmet då majoriteten av dem ansågs hamnat i 

missbruket på grund av sin trasiga bakgrund eller att missbruket var en medfödd sjukdom. Ur 

nedanstående citat förstås att Mia till en början kände en viss skam över att hon inte hade 

liknande bakgrundsfaktorer som gjorde att hon kunde skjuta ifrån sig delar av skulden till allt 

hon gjort och skriver bland annat: ” Jag vill också ha blivit smittad! Tänk vad skönt det vore 

om det fanns någon jävel att skylla allt på.” (Törnblom 2008 s. 142). Trots dessa försök att 

hitta anledningar till varför hennes liv utvecklades som det gjorde menar Mia att hon själv bär 

ett fullt ansvar för sina handlingar och de val hon gjort.  
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Även Annika beskriver hur hon anser sig vara ansvarig för sina handlingar genom följande 

citat: ”Nej, det var inte jag som höll i pistolen men det var min livsstil, mina val som till slut 

resulterade i så mycket död, förstörelse och lidande” (Östberg 2011 s. 170). Hon menar på att 

även om hon inte fysiskt utförde morden hon dömts som medskyldig till och inte heller hade 

något uppsåt till brottet ledde livet hon levde, med droger och kriminalitet, till mycket död 

och menar att hon själv gjort valet att leva det livet. Annika beskriver även i boken hur hon 

levt efter gatans lagar sedan 14 års ålder. När hon beskriver den vardag hon levt i, vid sidan 

av samhället, kan vi genom begreppet tro se detta som en ökad risk för att utveckla ett 

avvikande beteende. Annika visar i boken på en känsla av brist på samhörighet till övriga 

samhället och att hon vid denna tid inte delade de rådande normer och värderingar som 

ansågs som typiska, vilket kan ses som en bidragande orsak till hennes kriminella livsstil. Om 

Annika hade upplevt någon gemenskap och känt solidaritet till omvärlden och människor 

utanför sin slutna krets hade det kunnat förhindra denna ogynnsamma utveckling.  

 

Frågan om ansvar var utmärkande för Gun då hon var den enda av författarna som inte själv 

tog på sig fullt ansvar för brotten. Genom det sätt Gun uttrycker sig ser vi att hon lägger över 

ansvaret för sitt eget handlande på de män som under åren behandlat henne illa. Hennes sätt 

att beskriva situationen visar på att hon inte tar ett personligt ansvar för branden hon anlade 

utan ser det som ett resultat av allt lidande hon fått utstå. På liknande sätt kan vi se hur hon 

skjuter ifrån sig ansvaret för det tillfället då hon stjäl och pantsätter sin pappas vigselring och 

ursäktar sitt handlande genom att beskriva att hon endast gjorde det för sin sons skull men 

antyder att det kunde undvikits om pappan lånat henne pengar. I båda dessa scenarion kan vi 

se hur Gun lägger över ansvaret för sina handlingar på andra individer, vilket visar på 

neutraliseringstekniken förnekande av ansvar. Genom det sätt hon ursäktar sina gärningar 

tyder på att hon ser sig själv som ett offer för de yttre omständigheterna. Hon anser att dessa 

faktorer provocerade fram hennes gärning och gjorde att hon inte hade något annat val än att 

begå brott. 

 

7.1.6 Sammanfattning 

Genom ovanstående analys har vi kunnat belysa de skäl vi funnit till att författarna utvecklat 

ett avvikande beteende och begått kriminella handlingar. De huvudsakliga anledningarna till 

brottslighet vi kunnat urskilja i självbiografierna har varit pengar och försörjning, droger, en 

strävan efter bekräftelse från andra samt påverkan från män på olika vis. Vi kan också på ett 
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bättre sätt förstå kvinnornas kriminella handlingar genom den bristande empatiska förmåga 

som många av dem uppvisande. Även frågan om inställningen till brotten och känslan av 

ansvar för handlingarna som kvinnorna beskriver, ger oss en tydligare bild av deras sätt att 

tänka kring lagöverträdelser.  

  

7.2 Bakgrund 

I detta avsnitt avser vi att belysa den påverkan som vi kan se att bakgrundsfaktorer har haft 

till att kvinnorna begått kriminella handlingar. Med bakgrundsfaktorer syftar vi till 

uppväxtförhållanden och utmärkande händelser i deras liv som kan ligga till grund för deras 

brottslighet.  

 

7.2.1 Trauman i uppväxten 

Undersökningen som Yourstone et al. (2008 s. 380) genomförde visar på ett samband mellan 

psykosocial utsatthet i uppväxten och kriminellt beteende senare i livet. De olika faktorer som 

identifierades var att flera av respondenterna i studien växt upp med ekonomiska svårigheter, 

drogmissbruk eller psykisk sjukdom hos föräldrarna samt genomlidit fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld (Yourstone et al. 2008 s. 381). Studien visade på att en stor källa till den 

aggressivitet och frustration som kan leda till kvinnors kriminalitet, många gånger grundas i 

dessa negativa uppväxtförhållanden (Yourstone et al. 2008 s. 375). Liknande mönster har vi 

kunnat se bland våra författare då flertalet av kvinnorna berättar om ett förflutet med sexuellt 

utnyttjande, misshandel, fattigdom och psykisk ohälsa.  

 

Som vi redan nämnt har Gun sedan tidig ålder utsatts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld av sin pappa och andra närstående till familjen. Utifrån vad Yourstone et al. (2008) 

beskriver om sambandet mellan traumatiska upplevelser och den ilska detta kan medföra gör 

att vi bättre kan få en förståelse för Guns agerande vid mordbranden. Efter händelsen 

beskriver Gun den bitterhet och det hat hon kände mot det sätt hon behandlats av män genom 

livet, detta synliggörs i följande citat: ”Om jag haft min ”kära far” i närheten hade jag piskat 

honom. Givit tillbaka all den sveda och värk han åsamkat min så nedbrutna kropp. Jag hade 

velat ge en del till Rolf, Janne, August och Bengt också. Dom skulle hängts upp och pryglats 

med en niosvansad katt doppad i salt.” (Ninnisdotter 1990 s. 127). Utifrån citatet visar Gun 

på vilka djupa spår övergreppen orsakat henne. I boken framgår det även att Gun periodvis 
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mått mycket psykiskt dåligt på grund av detta och att hon konsumerat stora mängder tabletter, 

och delvis alkohol, för att döva sin smärta. De samband vi här kunnat se mellan sexuell 

utsatthet i barndomen och att utveckla ett missbruk är något som Trulsson (2003) belyser i sin 

doktorsavhandling om missbrukande kvinnor. Den studie hon gjorde visade att detta var ett 

vanligt förekommande fenomen hos kvinnorna för att dämpa deras emotionella lidande 

(Trulsson 2003 s. 89). 

 

På liknande sätt som Gun, berättar Liselotte i sin självbiografi hur hon i sin tidiga barndom 

blivit utsatt för sexuella övergrepp av närstående. I boken kan förstås hur detta har påverkat 

henne och lett till att hon hamnat i en fysisk depression och att hon bär på mycket 

aggressivitet. Ur hennes berättelser kan urskiljas att den ilska hon känner kommer i uttryck 

genom de kriminella handlingar hon utför. Även i detta fall kan vi se det samband Yourstone 

et al. (2008 s. 375) beskriver mellan barns negativa uppväxtförhållanden och de utåtagerande 

känslor som kan leda till brottslighet. Att författarna hamnat i kriminalitet kan även förstås 

utifrån teorin sociala band och begreppet anknytning. Detta då Liselotte bryter all kontakt 

med sin familj när de misstror henne om de övergrepp hon blivit utsatt för samt genom den 

dåliga och ostabila relation Gun har till sin familj. Utifrån teorin förklaras att en bra 

anknytning och god gemenskap till familj och omgivning fungerar som skyddande faktorer 

gentemot en negativ utveckling. Om kvinnorna hade haft någon eller några fungerade 

relationer till andra hade det troligtvis hjälp dem att finna alternativa vägar i livet. Vad gäller 

anknytning till andra, så som skola, har vi också kunnat se hur detta kunde haft påverkan på 

utgången för några av våra författares liv. Detta då flera av dem vantrivdes i skolan, hade 

svårt med relationer till kompisar och lärare och fann därmed inte heller någon trygghet 

härigenom. Följande citat av Lillemor ger en bild av hur hon blev bemött i skolan: ”Det var 

inte heller bara barnen som var elaka. Nog för att jag säkert var en trulig unge, men lärare och 

andra vuxna var många gånger inte bättre än de yngre…” (Östlin 2005 s. 61-62). Att skolan 

är en stor och viktig del i barn och ungdomars liv och den motverkande effekt skolan kan ha 

på att personer utvecklar ett kriminellt beteende framhäver även Boroiu Dragomirs (2014) när 

hon beskriver sambandet mellan yttre faktorer, personlighetsutveckling och kvinnors 

kriminalitet. I artikeln beskriver hon vilken betydande inverkan skolan har på den 

personlighet individer formar och betonar hur en fungerande skola kan kompensera bristande 

familjeförhållanden (Boroiu Dragomir 2014 s. 723). För några av våra författare saknades 

anknytning till både familj och skola, det ena kunde därmed inte väga upp det andra, vilket i 

deras fall kan ses som ytterligare skäl till att de utvecklat ett avvikande beteende. 
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Ett annat exempel på brist i anknytning är något vi kan se i Annikas bok när hon som 

tolvåring rycks upp från sitt nätverk och tryggheten i Sverige och flyttar till USA med sin 

mamma. Utifrån följande citat kan vi förstå att flytten och det nya livet blev en traumatisk 

upplevelse för henne: ”Jag minns den dag det barnet dog och en rädd, övergiven och ensam 

flicka blev till. Alla rötter som höll mig fast rycktes upp.” (Östberg 2011 s. 250). Annika 

förklarar vidare hur hon hade svårt att knyta kontakter och att anpassa sig till tillvaron. 

Relationen till mammans man var dålig, det goda förhållandet hon tidigare haft med sin 

mamma försämras snabbt och efter ett år rymmer hon hemifrån. Genom Annikas berättelse 

ser vi hur stor påverkan anknytningen till familj och närstående kan ha för en individ och hur 

detta kan bli avgörande för den livsstil personen utvecklar. Annika beskriver en sorg och 

besvikelse över känslan att inte längre bli sedd av sin mamma och väljer att söka sig bort 

därifrån. När Annika träffar nya vänner på gatorna berättar hon om hur hon känner sig 

hemma och upplever en samhörighet med dem. Det nya livet, utan kontakt med familjen, 

visar sig bli förödande för henne. 

 

7.2.2 Att växa upp i fattigdom 

Även utifrån det faktum att några av våra författare beskriver hur de levde i fattigdom kan vi 

genom Yourstones et al. (2008) studie se detta som en bidragande orsak till att de började 

begå kriminella handlingar. Lillemor och Gun levde under hela deras uppväxt i ekonomisk 

utsatthet. Lillemors mamma arbetade hårt för att försörja sin familj medan hennes pappa vid 

flera tillfällen mister sitt jobb på grund av alkoholproblem. Lillemor och hennes syskon fick 

tidigt börja arbeta för att bidra till familjens försörjning. I Guns fall var hennes mamma ofta 

sjukskriven på grund av sin svåra psykiska ohälsa. Hennes pappa arbetade men bytte jobb titt 

som tätt, vilket troligtvis berodde på att han stal allt han kom över på arbetsplatserna. Guns 

familj levde i stor ekonomisk utsatthet och hennes mamma fick många gånger betala på 

kredit för att få mat bordet. Som en förklaring till varför kvinnornas fattigdom kan haft 

betydelse för deras gärningar, ser vi hur detta kan påverkat att de varit mindre delaktiga i 

samhället och inte varit aktiva i föreningar.  Deltagande ses i teorin om sociala band som en 

viktig faktor för att förhindra brottslighet. Den ekonomiska utsatthet kvinnorna levde i har 

gjort att de begränsats i sin vardag och i sitt levnadssätt. Att vi även sett mönster av hur 

kvinnorna beskriver att de växt upp i utanförskap och ensamhet visar ytterligare på bristande 

sociala band till omgivningen. Några av kvinnorna var under sin uppväxt och tidiga ungdom 

utsatta för mobbning i olika grad och uttrycker hur de tydde sig till kriminella kretsar för att 



 

35 

 

skaffa sig ett umgänge. Majoriteten av kvinnorna beskriver de kriminella handlingarna som 

en strävan efter bekräftelse från andra och som ett sökande efter självförtroende. Utifrån vad 

som skildras i böckerna kan vi förstå hur viktigt det har varit för kvinnorna att tillhöra en 

gemenskap och känna samhörighet till andra. Ur detta kan vi se hur ett mer aktivt deltagande 

i samhället, och därigenom knyta olika typer av vårdande kontakter, hade kunnat ge ett bättre 

skydd och en trygghet för dessa vilsna ungdomar samt förhindrat att de sökte sig till 

ogynnsamma vänner.  

 

7.2.3 En kärleksfull barndom 

Den trygga och okomplicerade barndom Mia beskriver att hon växt upp i skiljer sig avsevärt 

från de andra kvinnornas. Utifrån vad som framkommer i boken har hon inte upplevt eller 

utsatts för någon av de olyckliga omständigheter som de andra författarna har gjort. Mias 

goda uppväxtförhållanden skildras genom följande citat: ”Min uppväxt var bra, den var 

kärleksfull. Jag har alltid vetat att jag är lyckligt lottad som fick såna bra föräldrar. De gav 

mig sunda normer och värderingar och självklart visste jag att knark var farligt.” (Törnblom 

2008 s. 141). I boken beskrivs det att hon ansågs vara en klok och trygg fotbollstjej som hade 

många vänner och lätt för sig i skolan. Mia uttrycker att ingen, främst hon själv, hade kunnat 

tro att hon skulle falla i denna fälla. Utifrån hennes berättelse ser vi att hon haft starka sociala 

band till sin omgivning, på fler olika plan, vilket utifrån kontrollteorin borde motverkat att 

hon hamnade i brottslighet. Vi kan därmed inte förklara skälen till hennes avvikande 

beteende med faktorer i hennes uppväxt och bakgrund med hjälp av denna teori. Själv uppger 

hon att hon kommit till insikt med att det var hennes självkänsla som i senare tonåren började 

svikta och som var en starkt bidragande orsak till att hon började med droger, vilket snabbt 

ledde henne vidare till den kriminella banan. 

 

7.2.4 Sammanfattning 

Vad som presenteras ovan ger oss en bild av de centrala faktorer som vi kunnat urskilja till 

varför kvinnorna börjat begå brottsliga handlingar och hur de hamnat i dessa icke 

gynnsamma miljöer. De tydligaste skälen vi funnit har varit bristande relationer till familj och 

andra människor, ekonomiskt utsatt situation och utanförskap samt fysisk och psykisk ohälsa 

på grund av att de utsatts för olika typer av våld. För majoriteten av kvinnorna har mycket av 

dessa faktorer samt händelser de varit med om lett till att de upplevt trauman som haft stor 
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påverkan på dem och deras hälsa. Det utanförskap som kvinnorna beskrivit har många gånger 

visat sig varit en avgörande faktor till att de sökt sig vidare och på den vägen kommit i 

kontakt med kriminella kretsar. 

 

7.3 Livsstil 

Detta avsnitt berör hur kvinnorna beskriver den vardag de levt i och sina erfarenheter av att 

leva i kriminalitet. Genom detta vill vi lyfta fram deras perspektiv samt centrala delar och 

händelser som kan beskriva deras kriminella livsstil. 

 

7.3.1 En riskfylld miljö 

Ett övergripande drag vi kunnat se i självbiografierna är det faktum att kvinnorna levt ett liv 

utanför samhället, som en konsekvens av deras ekonomiska bekymmer eller kriminalitet. 

Kvinnornas livsstil präglades av en ständigt riskfylld miljö vilket visade sig genom missbruk, 

prostitution och mycket våld. I böckerna beskrivs våld som ett återkommande tema där 

kvinnorna uttrycker hur de ofta blivit utsatta för eller bevittnat våld, och även mord. Våldet 

var många gånger ett resultat av skulder och ovänner de skaffat sig samt en följd av en 

ständigt konfliktfylld vardag med sina partners. Detta sätt att leva, med allt det fört med sig, 

framställs som något normalt och som en självklarhet. Kvinnorna beskriver bland annat hur 

planering och smuggling av droger blev något helt naturligt, att de inte förstod allvaret med 

den livsstilen de levde och hur de upplevde en känsla av att vara odödliga. Följande citat 

visar på det synsätt Liselotte hade till sin vardag: ”Rån, planering, indrivning och misshandel 

ingick i en livsstil som hon började räkna som normalt beteende och hon växte och blev stor 

och stark och jättefarlig.” (Divelli 2009 s. 22). Vi kan i detta sammanhang se hur hennes 

inställning till livsstilen hon levt påverkat henne och hur hon därmed inte insett riskerna med 

detta levnadssätt. Utifrån sättet författarna uttrycker sig ser vi hur de har en tro till den livsstil 

de lever och att de inte är delaktiga i eller känner samhörighet till det resterande samhället. 

Genom att beskriva sitt levnadssätt som något naturligt och självklart visar författarna på ett 

synsätt och värderingar som inte stämmer överens med omvärlden, vilket begreppet tro syftar 

till bidrar med en ökad risk för kriminalitet. Om kvinnorna upplevt en större gemenskap till 

övriga omvärlden hade denna tilltro gentemot samhället kunnat motverka deras brottsliga 

beteende. Vi kan se hur deras inställning till sin egen livsstil underlättar och ursäktar deras 

gärningar mot samhället och andra individer. 



 

37 

 

7.3.2 Relationer till andra 

Något som Pösö (1990 s. 45) lyfter från sin undersökning på kvinnorna i fängelser, är hur hon 

kunnat se ett samband mellan relationerna som kvinnorna haft till andra människor och hur 

dessa speglat deras livsstil. Resultatet från studien visade på att många av kvinnorna 

identifierade sig själva utifrån sina barn och respektive, vilka gett deras liv en mening. 

Kvinnornas ständiga strävan efter att få vara någon i förhållande till någon annan resulterade i 

många äktenskap, olika förbindelser och flera graviditeter, även om dessa relationer sällan 

var gynnsamma för dem själva (Pösö 1990 s. 45). I enighet med Pösö har vi kunnat se ett 

tydligt mönster i våra självbiografier om att kvinnornas liv kantats av flera temporära 

förhållanden och äktenskap, vilket i böckerna många gånger utvecklas till våldsamt beteende 

från männens sida. För dessa kvinnor är ett särskilt utmärkande drag att alla blivit utsatta för 

någon form av sexuellt våld av en eller flera partners de levt ihop med. Detta är även något 

som var framträdande i den studie som genomfördes av Chesney-Lind (1997 s. 153). 

Undersökningen hon gjorde visade på att 43 % av kvinnorna som medverkade i studien 

utsatts för sexuellt våld vid minst ett tillfälle och i flera av fallen var förövaren en närstående 

(Chesney-Lind 1997 s. 153). Lillemor berättar i sin bok att hon har varit gift med fyra olika 

män och att hon haft många tillfälliga partners. I sitt andra äktenskap förstod hon redan efter 

fyra månader att de skulle separera då de levde i kaos och misär, äktenskapet avslutades med 

att mannen misshandlade henne fysiskt och sexuellt. Liselotte beskriver sitt äktenskap med 

mannen som introducerade henne till kriminaliteten, på liknande sätt då hon förklarar livet 

som stökigt, hotfullt och turbulent. Liselotte kan till en början inte sätta ord på det hon blivit 

utsatt för av sin man men förklarar utsattheten på följande sätt: ”Ibland går hennes tankar till 

ordet våldtäkt. Hon tror att det Ove tvingat henne till är våldtäkt i någon form, men det är ju 

mest en psykisk våldtäkt, inget som gett några kroppsliga spår. Han tvingar ju henne till sex 

var och varannan dag, trots att hon inte velat. Vad betyder det då, egentligen?” (Divelli 2009 

s. 246). Sammantaget kan vi se hur kvinnornas vardag sett ut med många skadliga relationer 

och en ständig otrygghet. Att flera av författarna utsatts för sexuellt våld visar på ett liv i 

utsatthet och förtryck av sina respektive. Vad vi här kunnat urskilja från böckerna stöds av 

den tidigare forskning som Pösö (1990) och Chesney-Lind (1997) genomfört och visar på att 

detta fenomen är relativt vanligt förekommande hos kvinnor som lever i kriminalitet.  

7.3.3 Prostitution som försörjning 

Att kvinnorna levt en riskfylld och utsatt vardag framgår även i Lillemors självbiografi där 

hon förklarar att prostitution många gånger blev sista utvägen för att få tak över huvudet för 
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sig och sin familj. Annika beskriver på liknande sätt hur hon började strippa och prostituera 

sig för att få pengar till narkotika. Utifrån kvinnornas berättelser, där de bland annat beskriver 

sig själva som en handelsvara, kan vi förstå att prostitutionen var en påfrestande del i deras 

vardag som de många gånger mådde mycket dåligt över. Chesney-Lind (1997 s. 139-140) 

förklarar att kvinnor ofta beskriver sin prostitution som en snabb lösning för att få pengar 

men att den sällan är enkel eller problemfri. I hennes studie framkom det att den vanligaste 

anledningen till prostitution var just försörjning och även om huvudsyftet från början inte 

alltid var att finansiera droger var detta ofta orsaken till att kvinnorna fortsatte att sälja sina 

kroppar. Hon kunde även se att prostitutionen många gånger blev en inkörsport till 

kriminalitet så som stölder och bedrägerier (Chesney-Lind 1997 s. 139-140). Kvinnorna i 

våra böcker uttrycker inte med tydlighet att de genom prostitutionen fysiskt råkade illa ut, 

men genom vissa antydningar från dem kan vi förstå att det inte var ett problemfritt 

försörjningssätt. Den stora risk och fara som kvinnorna genom prostitutionen utsätter sig för 

är något som Lynzi Armstrong (2014) belyser i sin artikel om just detta ämne. I artikeln, som 

är baserad på intervjuer med 28 prostituerade kvinnor, framkom att många av dem utsatts för 

olika typer av våld, rån och våldtäkter (Armstrong 2014 s. 41). Utifrån detta kan vi förstå att 

författarna, genom sin vardag och sitt sätt att försörja sig, levt med en ständig risk att utsättas 

för brott, övergrepp och våld. Även om våra kvinnor själva inte benämner några specifika 

händelser som de utsatts för i samband med prostitutionen visar de på en hög toleransnivå i 

allmänhet, vilket gör att vi kan misstänka att de utsatts för mer än vad som anses vara 

accepterat. 

 

7.3.4 Jakten efter pengar 

I självbiografierna beskriver kvinnorna vardagen som en ständig kamp efter pengar för att 

kunna försörja sig själva och sitt missbruk. Kvinnorna som använde sig av droger beskriver 

denna jakt särskilt väl då hela deras värld kretsade kring att finansiera sitt beroende. De 

beskriver även hur de själva förundrats över hur långt de var beredda att gå, i form av 

brottsliga handlingar, för att uppnå sitt mål. I perioder hade kvinnorna även arbeten för att 

försörja sig men lyckades på grund av misskötsamhet inte behålla dessa någon längre tid. Här 

ser vi ett annat exempel på hur de sociala banden till samhället, via åtaganden, inte har varit 

tillräckligt starka för att motverka kvinnornas kriminalitet. Arbetet som annars borde varit en 

skyddande komponent och förhindra ett avvikande beteenden, genom att tillföra stabilitet och 

gemenskap i livet, samt bidrar med inkomster borde kunnat avhålla dem från och inte se ett 
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behov av att begå brott. Som vi tidigare nämnt berättas det att kvinnorna begick stölder och 

bedrägerier för att kunna köpa nödvändigheter till sina barn men hade trots detta ofta inte råd 

att köpa mat till övriga familjen. Lillemor ger uttryck för hur hennes ekonomiska utsatthet 

ledde till ett levnadssätt där hon fick stjäla mat och sno potatis från grannarnas trädgårdar 

som en given del av vardagen. Även denna ekonomiska utsatthet är något som Pösö (1990 s. 

44) belyser i sin studie om kriminella kvinnor. Hon menar på att kvinnors livsstil ofta innebär 

att de befinner sig i en pressad och utsatt situation där de många gånger axlar ett ansvar för 

sina närstående, vilket gör att de mer eller mindre tvingas till sina gärningar. I studien 

framkom att kvinnornas svaga ställning på arbetsmarknaden många gånger försvårade deras 

möjlighet att försörja sig på så vis (Pösö 1990 s. 44). Författarnas agerande, genom kriminella 

handlingar, kan här förklaras med begreppet högre lojaliteter då deras svårigheter med att 

försörja sig och ansvaret de har för andra varit faktorer som de själva prioriterat högre än att 

vara laglydiga. Genom neutraliseringstekniken urskuldar kvinnorna sina gärningar och hittar 

skäl till att deras agerande är godtagbara, vilket bidrar till att de upplever att de kan fortsätta 

begå brott. 

 

7.3.5 Synen på sig själv 

Något som vi genom läsningen av böckerna fått ett starkt intryck av är hur dålig kvinnornas 

självbild och egenvärde har varit. Det beskrivs bland annat en känsla av att vara en värdelös 

mamma till sina barn på grund av livet de levt och allt som barnen därmed utsatts för. I 

Laanemets (2002 s. 241) undersökning av missbrukande kvinnor, framhävs en liknande 

känsla av misslyckanden och otillräcklighet som moder. Att misslyckas med sitt moderskap, 

som anses ligga i kvinnans natur, beskrivs som en defekt och speglar en bild av sig själva 

som odugliga (Laanemets 2002 s. 246). Kvinnorna i våra böcker, som på olika sätt tvingas att 

prostituera sig, uttrycker en avsky över sin egen kropp och uppfattar sig själva som smutsiga. 

Det blir härigenom märkbart att de sätter ett lågt värde på sig själva och sin kropp och att de 

sänkt sitt egenvärde till lägsta tänkbara nivå. Mias sätt att beskriva sin dåliga självkänsla och 

sin ständiga jakt på bekräftelse visar också på att hon haft svårt att se på sig själv som en 

duglig och värdefull person. Hon berättar att hon som ung var stark motståndare till droger 

men att hennes längtan efter att bli smal var starkare. Detta ledde det till att hon började 

använda sig av bantningstabletter, som innehöll amfetamin, vilket blev vägen till kriminalitet 

och tyngre droger. Mia menar själv att det är just denna bristande självkänsla som ligger till 

grund för hur hennes liv utvecklades. Den dåliga självkänslan blev hennes fall. 
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Liselottes självbild skiljer sig från de andra författarna genom att hon inte uttrycker en svag 

självbild men framställer sig själv som en dålig människa. Liselotte beskriver sitt inre som ett 

mörker och sin själ som svart. Hon ser på sig själv som en elak och farlig person. Genom 

följande citat kan vi se hur dessa tankar växt fram hos henne: ”Ove drev på henne dagligen 

med pep-talk, och till slut trodde hon på fullaste allvar att hennes själ var lika svart som 

Oves.” (Divelli 2009 s. 22). Som läsare kan vi förstå hur Oves påtryckningar haft inverkan på 

bilden hon målar upp av sig själv. En förklaring till hur Liselotte, genom sitt sätt att se på sig 

själv, kunnat utveckla denna mörka karaktär ges i Boroiu Dragomirs (2014) artikel. Där 

beskrivs hur omgivningen och dess sociokulturella faktorer, i form av exempelvis skola, 

grannskap och övriga nätverk, påverkar en individs personlighetsutveckling (Boroiu 

Dragomir 2014 s. 722). I Liselottes fall har Ove haft ett stort inflytande till den personlighet 

hon utvecklat och den syn hon fått på sig själv. Vidare tolkar vi detta sätt, som Liselotte 

framställer sig, som ett försök att hantera sina gärningar. Handlingarna blir på så vis mer 

tillåtna, en dålig människa gör dåliga saker. Genom kriminella handlingar agerar hon så som 

hon tror att andra förväntar sig att hon ska göra. Att framställa sig själv som en dålig 

människa blir ett försvar och underlättar för henne att fortsätta med kriminaliteten.  

 

7.3.6 Bryta mönster 

Kontrollteorin ingriper att individer med bristande sociala band till omvärlden kan utveckla 

ett avvikande beteende. Att kvinnorna i våra böcker inte socialiserats tillräckligt i samhället, 

med de förbindelser som detta innebär, kan enligt denna teori orsakat att deras självkontroll 

försvagats vilket också kan förklara deras gärningar. Kvinnorna har i långa perioder saknat en 

fast punkt i livet, haft bristfälliga relationer till människor utanför de kriminella kretsarna och 

därmed inte haft något kontakt- eller skyddsnät som kunnat fånga upp dem och förhindra 

deras orationella agerande. Många av våra författare beskriver en livsstil som inneburit att de 

flyttat runt många gånger och i perioder inte haft någon fast bostad alls. Det framgår att 

kvinnorna bott hos vänner, på härbärgen och hotell samt bott på gatan eller fått ta till andra 

tillfälliga lösningar. Kvinnorna ger i detta sammanhang uttryck för en känsla av uppgivenhet 

över att inte ha någonstans att ta vägen och den instabilitet och risk som detta för med sig. 

Känslorna författarna yttrar i samband med att de beskriver sitt levnadssätt, utan någon 

trygghet i vardagen, visar på vikten av och behovet som människan har av att leva i 

förbindelser till andra, som ingrips i teorin om sociala band. Den omfattande problematik 
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som kvinnorna besitter kan ses som en stor bidragande faktor till deras kriminalitet och den 

livsstil de lever. 

 

De ”goda” relationer till individer och samhälle som teorin om sociala band beskriver som 

motverkande till att utveckla ett kriminellt beteende uppfattar vi som nästintill obefintliga i 

kvinnornas livsberättelser. Författarna framhäver tydligt hur det är att leva ett kriminellt liv 

och hur deras umgänge uteslutande bestod av individer från kriminella nätverk. Vi vill genom 

detta avsnitt visa på det mönster vi sett kring svårigheterna kvinnorna haft med att lämna 

dessa kretsar och därmed inte kunna förändra sitt negativa beteende. Lillemor beskriver sin 

bekantskapskrets på följande sätt: ” …. jag var bekant med massor av olika sorters människor 

/…/ varav många, om inte alla, befattade sig med aningen skumma branscher, för att uttrycka 

sig milt” (Östlin 2005 s. 114). Annika berättar hur hon gång på gång tänker att hon måste och 

vill ta sig ur den destruktiva tillvaron hon lever i, främst för sin sons skull: ”Jag minns 

mycket tydligt när jag insåg att jag måste bryta mig loss från denna förödande livsstil” 

(Östberg 2011 s. 41). Trots att Annika uttrycker denna önskan beskriver hon hur hon gång på 

gång misslyckas med att fullfölja detta och hur hon vid upprepade tillfällen sviker sonen. På 

liknande vis berättar Mia hur hennes mångåriga liv inom de kriminella kretsarna satt sina spår 

och beskriver hur hennes utbredda nätverk gjorde det svårt för henne att ta sig ur denna 

livsstil. Mia förklarar hur hon konstant stött på människor hon känner på olika platser, så som 

på gatorna, i häktet och på behandlingshemmet. Att ständigt möta och tvingas bemöta dessa 

personer, blev en av de största utmaningarna för henne var när hon senare försökte ta sig ur 

missbruket och det kriminella livet. Sättet kvinnorna uttrycker sig när de vid olika situationer 

beskriver sin vardag, som enbart bestod av kriminellt umgänge, ger oss som läsare en 

förståelse för svårigheterna med att försöka ta sig ur detta sätt att leva. Det faktum att 

kvinnorna har bristande kontakter och relationer till omgivningen på många olika plan gör att 

vi kan förstå hur deras alternativa vägar varit begränsade. Utifrån Hirschis fyra komponenter, 

som beskriver förbindelser till individer och samhälle, har vi kunnat se att majoriteten av 

författarna har bristfälliga kopplingar inom alla dessa områden, vilket också kan förklara 

svårigheterna med att bryta sitt avvikande levnadssätt. 

 

7.3.7 Sammanfattning 

Ovanstående avsnitt ger en övergripande bild av de gemensamma teman och karaktäristiska 

drag som vi sett präglat kvinnornas vardag. Kvinnorna ger uttryck för hur de levt i en mycket 
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riskfylld miljö med en ständig jakt efter pengar och instabila levnadsförhållanden, vilket 

många gånger inneburit att de stått utan bostad. Det framkom att kvinnorna haft en mycket 

dålig självbild och att förhållandet till andra människor haft stor påverkan på kvinnornas liv. 

Vi har även kunnat urskilja hur stor påverkan de kriminella nätverken haft på kvinnorna och 

de svårigheter som de upplevt med att försöka lämna detta liv. 

    

8. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att utifrån dömda kvinnors självbiografier skapa en närmare 

förståelse för varför kvinnorna begår brott och hur det kan vara för kvinnor att leva i 

kriminalitet. Att svara på frågan om varför kvinnor begår brott är inte enkelt. Ämnet är 

komplext och skälen till kriminalitet är bunden till varje enskild individ. Genom vår studie av 

självbiografier har vi kommit fram till vissa gemensamma faktorer och mönster som kan 

ligga till grund till att dessa kvinnor började begå brottsliga handlingar och utvecklade en 

kriminell livsstil. De mest centrala orsakerna till kriminalitet som vi kunnat identifiera genom 

texterna har varit försörjning av sig själva och sina närstående, finansiering av droger samt 

påverkan ifrån män i deras närhet. Dessa faktorer har haft stort inflytande över kvinnornas 

agerande och har på olika sätt varit deras väg in i kriminaliteten. De tre komponenterna har 

även haft stor betydelse för kvinnornas inställning till brotten genom att de av olika 

anledningar ursäktat sina handlingar med hjälp av dessa. Resultatet vi kommit fram till anser 

vi bidrar till ökad förståelse för dessa individer och kan vara en del i kunskapsutvecklingen 

inom socialt arbete. 

 

Inom temat uppväxt och bakgrund fann vi många likheter mellan våra författare men även 

stora avvikelser mellan dem. Ett utmärkande drag bland kvinnorna var att majoriteten utsatts 

för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i barndomen eller i unga år. Detta är något vi sett som 

en stor bidragande orsak till deras psykiska ohälsa samt till hur deras liv sedan utvecklades. 

Även den fattigdom som många av kvinnorna växte upp och levde i speglar deras tillvaro i 

form av knappa resurser, problematiska vardag och utanförskap, vilket vi sett som skäl till att 

de tidigt hamnade utanför samhället. En som skiljde sig avsevärt från de övriga författarna 

var Mia, som själv beskriver sin barndom som lycklig och kärleksfull. Hon menar själv att 

skälet till att hon så småningom hamnade i kriminaliteten var att hon hade en starkt bristande 

självkänsla som ledde till att hon började med droger.  
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På sättet kvinnorna beskriver sina liv under perioden de levde i kriminalitet har vi kunnat se 

att vardagen till stor del kantades av våld, prostitution och ett liv bortom samhällets normer 

och regler. Det framgick tydligt att kvinnornas dagar ständigt gick ut på att skaffa sig pengar, 

vilket nästintill uteslutande löstes genom brottsliga handlingar. Kvinnorna levde i 

övervägande fall avskilda från sina familjer och hade bara kontakt och umgänge med andra 

individer inom kriminella kretsar. Detta faktum utgjorde en stor svårighet för kvinnorna vid 

de tillfällen som de trots allt försökte bryta sig loss från denna värld.  

 

Som ett svar på frågan om hur kvinnorna introduceras till kriminaliteten och varför de begått 

kriminella handlingar har undersökningen visat att kvinnornas relationer till andra haft en 

mycket stor påverkan. Vi har kunnat se att relationer av olika slag kan vara både en 

skyddande och bidragande faktor till att individer utvecklar ett kriminellt beteende. De 

relationer som bidragit till kvinnornas brottslighet har varit förhållanden till män och familj 

samt förbindelser till olika nätverk. Relationernas betydelse har varit det mest utmärkande 

mönster vi funnit som skäl till kvinnornas kriminalitet och har många gånger varit avgörande 

för deras handlande och inställning till brotten. Relationerna har till största delen handlat om 

att kvinnorna fått axla ett stort ansvar för andra och därigenom inte sett någon annan utväg än 

att begå kriminella handlingar. Det har också inneburit ett psykiskt övertag från män som 

resulterat i kvinnornas agerande, att kvinnorna haft ett behov av att få bekräftelse genom sina 

handlingar samt ett sökande efter en identitet genom sina relationer. Genom studien har vi 

kunnat se att författarna haft bristande förbindelser till det som vi uppfattar som ”goda” 

relationer, vilket vi tror haft påverkan över hur deras liv utvecklats. Vi har härigenom kunnat 

förstå vikten av att individer har goda relationer för att väga upp och motverka inflytande från 

ogynnsamma förbindelser. Att relationer till omgivningen haft en så stor inverkan på 

kvinnorna och dess kriminalitet var ett resultat som till viss del förvånade oss. Vi gick in i 

studien med en tanke om att kriminella kvinnor är självständiga individer som inte låter sig 

påverkas av andra på det sätt som visat sig genom vår undersökning. Ett konstaterande vi kan 

göra härigenom är att relationer till andra är mer betydelsefulla för dessa kvinnor än vi 

tidigare trott, oavsett om relationerna är gynnsamma eller ej. 

  

Teorierna vi valde att använda oss av i analysen hjälpte oss få svar på våra frågeställningar 

och att förklara vissa fenomen kring kriminalitet. Dock upptäckte vi under senare delen av 

processen svårigheter med att applicera teorierna på några delar av analysen, teorierna kunde 

i avsnittet om livsstil inte ge förklaringar på alla de teman som vi lyft fram ur 
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självbiografierna. Våra teorier är inte anpassade till att förklara en livsstil utan beskriver 

anledningar till att en individ begår avvikande handlingar samt hur dessa kan ursäktas. Dock 

ser vi inte att detta försämrar studien då vi ändå kunnat besvara våra frågor på ett 

tillfredställande sätt. En annan svårighet vi haft med vår studie var att vi inte fick tillgång till 

ursprungsmaterialet av Travis Hirschis kontrollteori och den forskning som presenteras från 

Lombroso, utan fick därmed utgå ifrån andrahandskällor. För att kompensera detta använde 

vi oss utav två olika källor som skildrar Lombroso och Hirschi, för att undvika att deras 

tankar och syfte skulle återges på ett felaktigt vis.  

 

De nya tankar och funderingar som väckts i processen med denna studie är framförallt att 

mannen är, och alltid ansetts vara, normen som samhället beskrivs utifrån. Genom 

undersökningen har vi påmints om det faktum att både samhället och forskare i första hand 

ser till mannen som utgångspunkt i nästan allt som studeras. Vid en närmare eftertanke kan 

man fundera över varför det så ofta talas om kvinnors mindre benägenhet att begå brott och 

deras låga brottsfrekvens. Borde det egentligen inte vara mer relevant att titta på männens 

höga brottslighet och anledningar till det? I sammanhang där kvinnlig och manlig kriminalitet 

diskuterats och ställts mot varandra har vi fått uppfattningen om att kvinnans låga brottslighet 

anses vara något avvikande istället för att ifrågasätta vad det är som gör att män begår så 

avsevärt mycket mer lagbrott, samt tenderar att bli upptäckta i högre utsträckning, än 

kvinnan. Just denna infallsvinkel på kriminalitet är något som vi fått upp ögonen för och hade 

velat studera närmare om vi någon gång i framtiden skulle göra en liknande undersökning. 

 

Med studien ville vi undersöka olika faktorer i författarnas liv som kan ha varit skäl till deras 

kriminalitet. Genom undersökningen har en ny syn på kriminella kvinnor vuxit fram hos oss. 

Är dessa kvinnor självständiga, aktiva förövare eller har de fallit offer för omständigheterna? 

I kvinnornas berättelser har vi kunnat se hur båda varit framträdande och hur de även 

samspelat med varandra. Studien har visat på mönster där kvinnornas kriminella handlingar 

varit egna, aktiva val men att orsakerna till brotten grundar sig i faktorer som gör att 

kvinnorna kan anses vara offer för yttre påverkan. Vi vill avsluta denna studie med ett citat 

taget ur Annikas förord som så väl speglar våra författare och deras livsöden. Vi kan 

härigenom förstå att de olika faktorer vi kunnat urskilja till kriminalitet inte står för sig själva 

utan även beror på tillfälligheter som kvinnorna inte kunnat förutse. 
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”Det här är en bok om val. Om ögonblicksval i livet som inte verkar 

livsavgörande- men som är det. Varje val, varje handling, stora som små, 

bär med sig konsekvenser. Som liknelsen med en fjärils vingslag. Det val 

jag gjort i mitt liv har skapat svallvågor som för evigt berör mitt livs hav.” 

(Östberg 2011 s. 7).   
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