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”There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of 

the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires”
1
 

                                                                                                             

                                                                                                             -Nelson Mandela 
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ta del av era berättelser och erfarenheter, eran väg till frihet! Vidare vill jag också passa på att tacka alla som 
stöttat och uppmuntrat mig genom hela den här processen. Från min handledare Magnus Karlsson till mina 
vänner och min familj, och då främst min farmor som under den mest intensiva perioden närt mig med både 
mat och kärlek!  
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Abstract 

This thesis explore women’s needs when reentering society after having served a sentence at the 

female prison Färingsö, outside Stockholm and whether those needs are being met in the reentry 

strategies that are being provided. Parallel to this the thesis also examines if there, based on 

nonconformity and gender theories, is a socially constructed representation of women maintained in 

the rehabilitation work.  

 The method of this thesis applied semi-structured interviews and used snowball sampling to expand 

the network of informants to obtain the data necessary. Totally five interviews were carried out. 

Previous research has shown that women in prison have much more complex problems than men and 

that there is a need for reentry strategies that take gender in account.  

 The results showed that in terms of being able to reenter back in society, women needed help to 

structure a previously chaotic life. This by getting individual counseling, housing, employment, 

adequate rehabilitation programs, education and being able to build a network outside the prison, as 

this could function as a safety net when being released and reentering back into society. The women 

also pointed out that there is a need for better information and more individual planning, especially in 

relation to the release from prison.  

 In regards to the question whether there is socially constructed representation of women held in the 

reentry strategies this could mainly be seen in the work women get to do in prison, such as knitting, 

sewing and packing baby-bags. This correlates with a normative femininity where the woman is seen 

as a person with high moral and a nurturing nature. The result also showed that women in prison act in 

response to societal normative messages about how a woman should be.     
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1. Inledning – Problemformulering  

Forskning kring kvinnor och kriminalitet är ett eftersatt område i Sverige och det finns stora  

kunskapsluckor inom forskningsområdet i fråga (Lindberg, 2005, s. 12). Linberg (2005) menar att om 

vi försöker besvara frågan om vem den svenske fången är så skulle vi få till svar att den svenske 

fången är man. Kanske inte ett så oväntat svar då män utgör majoriteten av dem som sitter i fängelse.  

 Den 1 oktober 2013 var 4 377 personer inskrivna i anstalt i Sverige, av dem var 243 kvinnor. I 

procent utgör kvinnor endast 5,6 procent av den totala fängelsepopulationen (se: kriminalvårdens 

statistik). Dock kvarstår det faktum att det finns ett stort behov att forskning på kvinnor och 

kriminalitet. För om mannen är normen i kriminologisk forskning blir kvinnor bara ett tillägg i redan 

färdiga teorier och metoder, vilket kan göra det problematiskt att tillmötesgå de behov som kvinnorna 

har då det vidhåller en könsmaktsordning där kvinnan blir ”det andra könet” (Lander, 2003a, s. 25). 

 Kvinnor som dömts till fängelse har ofta en mycket mer komplex problematik än män gällande 

missbruk, bostad, ekonomi, arbete och relationer. Många lider av psykisk ohälsa i form av 

depressioner, ångest och ätstörningar och ett långvarigt narkotikamissbruk kan vara orsaken till att 

kvinnorna oftare också har en sämre fysisk hälsa än män (Kriminalvård Och Statistik, 2003). 

Forskning har visat att utifrån dessa grunder riskerar kvinnor som är involverade i kriminalitet att i 

större utsträckning hamna i ett socialt utanförskap och det är därför nödvändigt med ett mer 

genusfokuserat återanpassningsarbete inne på anstalter (Spjeldnes et al. 2014; Estrada & Nilsson 

2012).  

 Vad innebär då ett mer genusfokuserat återanpassningsarbete? Det går i dagsläget inte att ge ett 

direkt svar på det, men det talas bland annat om mer individbaserade verkställighetsplaner (Spjeldnes 

et al. 2014). Genus
2
 som begrepp har dock en tendens till att fastna i en dikotomi, det vill säga i 

skillnaden mellan män och kvinnor, vilken bottnar i den biologiska uppdelningen av hanar och honor 

(Connell 2009, s. 23). Ett socialkonstruktivistikt perspektiv på genus handlar om hur vi i den sociala 

interaktionen människor emellan tillskriver män och kvinnor olika egenskaper, tanke- och 

handlingsmönster vilka baseras på djupt rotade föreställningar om kroppars olikhet. I sociala relationer 

konstrueras och reproduceras dessa kulturella och klassmässiga färgade egenskaperna och vi förhåller 

oss till normativa femininiteter och maskuliniteter, det vill säga förväntningarna på hur man som 

kvinna och man bör vara (Lander 2003a, s. 22ff). 

 Lander (2003a) menar att den normativa femininiteten utgör en kontroll av kvinnan i samhället. 

När samhället är representerat av myndigheter och myndighetspersoner kan den normativa 

femininiteten innebära en maktutövning som återskapar den dualistiska föreställningen om kvinnliga 

och manliga värden där kvinnan står för det omsorgsfulla, moderliga och moraliska (s. 33-34). 

                                                           
2
 En mer ingående definition av genus går att finna i teorikapitlet under rubriken 5.1 Genus. 



7 
 

 Med detta som bakgrund har jag för avsikt att undersöka kvinnors upplevelse av 

återanpassningsarbetet inne på Färingsöanstalten och utifrån genus- och avvikelseteorier undersöka 

om det vidhålls en socialt konstruerad bild av kvinnan i detta arbete.     
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2.  Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att studera kriminella kvinnors erfarenheter av vilka möjligheter som ges för att 

förbereda sig på ett liv i frihet efter en tid på Färingsöanstalten och om det vidhålls en socialt 

konstruerad bild av kvinnan utifrån avvikelse- och genuskonstruktioner i det förberedande 

återanpassningsarbetet.   

  Utifrån detta ställer jag därför följande frågor:  

 Vilka förutsättningar ges kvinnorna på Färingsö för att leva ett liv i frihet efter en sin tid i 

anstalt?  

 Vilka behov har kvinnorna för att klara av ett liv i frihet?  

 På vilket sätt möter man kvinnornas behov för ett liv i frihet? 
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3. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras kvinnans brottslighet ur ett historiskt perspektiv. Detta anses vara 

relevant då sättet för hur vi idag betraktar kvinnor och män lagts till grund långt tillbaka i tiden 

(Lander 2003a, s. 31) och därmed även har effekter på hur vi idag ser på kvinnor som begår brott. 

Vidare ges en introduktion till svensk Kriminalvård och dess funktioner, främst med fokus på 

återanpassningsarbetet inne på anstalt och avslutningsvis ges en kortare presentation av 

Färingsöanstalten och de behandlingsprogram som bedrivs där.   

3.1 Kvinnans brottslighet ur ett historiskt perspektiv  

Som det redan nämnts i inledningen är brottsligheten bland kvinnor mycket lägre än vad den är bland 

män. Rent historiskt sett har det alltid sett ut så här och det har presenterats flera olika teorier om 

varför det är på det viset. När kriminologins fader Cesare Lombroso 1893 publicerade ”den kvinnliga 

brottslingen” menade han att anledningen till att kvinnan var mindre kriminell var för att hon var mer 

primitiv än mannen och därmed låg närmare aporna i utvecklingen. Även den kriminelle mannen 

ansågs ligga närmre aporna än den ”normale” mannen. Utifrån detta skulle man kunna anta att kvinnor 

borde vara mer kriminella än män med tanke på deras primitiva och små hjärnor, men enligt 

Lombroso skyddades kvinnan av det naturliga livet hon levde i hemmet upptagen av pyssel och 

barnavård (Brå Rapport 1990:1 i Ekbom et al. 2010, s.107ff ). 

 Mycket av den tidiga forskningen fokuserade på biologiska aspekter för att förstå kvinnor och 

kriminalitet och en hel del spektakulära teorier har presenterats. Bland annat att det skulle finnas en 

koppling till menstruationscykeln, havandeskap och klimakteriet. Dock har det aldrig presenterat 

något resultat som styrker dessa teorier. Psykoanalytiska teorier sökte orsakerna till kvinnlig 

kriminalitet i kvinnans penisavund. Att avundsjuka och hämndkänslor skulle vara orsak till att kvinnan 

begick brott (a.a.).    

 Trots att mycket av den tidiga forskningen ansåg att det var de biologiska olikheterna som var 

orsak till skillnaden mellan mäns och kvinnors brottlighet, fanns det även tidigt de som menade på att 

det var i de sociala och ekonomiska förhållanden som skillnaderna gick att finna. Kvinnans plats i 

hemmet har varit en av förklaringarna till varför kvinnor begår färre brott. Dels har det förklarats som 

en skyddsfaktor, men också som att orsaken till färre antal registrerade brott beror på att kvinnan 

skulle begå brotten i hemmet och att de därför skulle vara svårare att upptäcka. Kvinnans låga 

brottslighet har också förklarats bero på att de är mer moraliska än männen, men att när de väl begår 

brott är det i lönndom och baserat på list och svek (a.a.). 

 Historiskt sett har statistiken gällande kvinnors brottslighet varierat beroende på rådande 

lagstiftning samt samhälleliga förändringar. Många av de brott som kvinnor dömdes för under 1800-

talets mitt var hor- och äktenskapsbrott. Under nödåren 1867-1868 och de båda världskrigen ökade 

kvinnors brottslighet och då mestadels gällande stöld. På 40-talet ökade antalet dömda för våldsbrott, 
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vilket till stor utsträckning berodde på fosterfördrivning. Ett brott som i princip försvann med den nya 

abortlagen som kom 1975 (a.a.).       

   I takt med samhällsförändringar och med förändrade sociala och ekonomiska villkor för kvinnan 

har även kvinnokriminaliteten förväntats öka. Mellan 1975 och 2007 har antalet kvinnor misstänkta 

för brott ökat med 138 procent. Under samma period har antalet män misstänkta för brott ökat med 17 

procent. Trots att det har visat sig att kvinnan är betydligt mer laglydig än mannen tenderar 

skillnaderna mellan män och kvinnors brottslighet bli allt mindre och kvinnor och mäns övergripande 

brottsstruktur är tämligen likartad på så vis att samma typer av brott är vanligast förekommande bland 

misstänkta av bägge könen.  

 

3.2 Kriminalvården  

Kriminalvård är en del av det svenska rättväsendet och har till uppgift att se till att de kriminalpolitiska 

målen uppfylls. Detta innebär att de ska verka för att påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt, 

att lagföring sker på ett effektivt sätt samt att förebygga återfall i brott. Vidare ska kriminalvården 

genom olika åtgärder se till att förhindra brottlighet under själva verkställigheten. De ska även utifrån 

varje individs behov anpassa innehållet under verkställighetstiden, arbeta missbruksförebyggande samt 

förbereda den intagne inför frigivning (Ekbom et al. 2010, s. 175).  

 Ovanstående är en del av den vision och värdegrund som ska ligga till grund för den verksamhet 

kriminalvården bedriver (Bättre ut. KVS 2007). Trots att stor vikt läggs vid påverkansarbete och stöd 

innehåller kriminalvården ofrånkomligen också starka inslag av kontroll och tvång, vilket är viktigt att 

ta i beaktning då detta kan föranleda motstridigheter i verksamheten och kräver en ständig 

medvetenhet avseende etiska aspekter i arbetet (Ekbom et al. 2010, s. 181).  

 Kriminalvårdens kan delas upp i tre funktioner: Dels den samhällsskyddande funktionen som 

handlar om att begränsa en persons frihet för att skydda samhället. För det andra 

omvårdnadsfunktionen vilket handlar om att motverka skadliga följder av frihetsberövandet och 

slutligen den rehabiliterande funktionen som ska främja den intagnes anpassning i samhället (a.a., s. 

219).  

 Utgångspunkten för anstalternas arbete går att finna i lag om kriminalvård i anstalt (SFS 1981:213) 

4§. Där står det: 

”Kriminalvården i anstalt ska utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 

skadliga följder av frihetsberövande motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet på 

samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder den 

intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning ska förberedas i god tid.”  

 

Även om kriminalvården till viss del är ett system för verkställande av påföljder ligger störst fokus på 

vård och återanpassning. I lagstiftning och regelverk som ligger till grund för anstalternas verksamhet 

anges att de intagna ska påverkas och motiveras till att aktivt förbereda sig för ett liv i frihet. 
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Sysselsättningar för de intagna under arbetstid och fritid ska därför vara utformade så att de bidrar till 

att ge bättre möjligheter att leva samhällsanpassat (Ekbom et al., 2010, s. 220). 

 Utifrån den så kallade normaliseringsprincipen ska den intagne ges samma rätt till stöd och service 

som vilken annan medborgare som helst, vilket till viss del kan vara svåruppnåeligt på grund av den 

kontrollerande funktion som kriminalvården har och det faktum att den intagne är frihetsberövad. 

Dock samverkar kriminalvården med andra samhällsorgan för att försöka överbrygga denna 

samhällsdistans (a.a.).  

 Återanpassningsarbetet i anstalt handlar om att genom deltagande i olika programverksamheter ge 

den intagne möjlighet att utifrån sina förutsättningar förbereda sig på ett liv i frihet. 

Programverksamheten kan vara arbete, utbildning, brotts- och missbruksrelaterade program samt 

strukturerad fritidsverksamhet (a.a., s. 226). Utöver dessa påverkansprogram finns det även fritids-, 

kultur- och friskvårdsprogram samt social färdighetsträning i form av självförvaltning, vilket innefattar 

städning, tvättning och matlagning (a.a., s. 282).  

 När det gäller brotts- och missbruksprogram på anstalter ska dessa ackrediteras av en vetenskaplig 

panel bestående utav professorer och docenter från olika fristående universitet och som anses ha 

kunskaper om utvärdering. Svensk kriminalvård har hämtat många av sina evidensbaserade 

behandlingsprogram från England och Kanada, vilka sedan översatts och testats på pilotmyndigheter 

inom kriminalvården (a.a., s. 83). Se 3.2.1 MI-MIK/BSM och framåt för en mer information om 

ackrediterade program inom kriminalvården.   

3.2.1 Insatser för kvinnor inom kriminalvården 

Inom kriminalvården finns det idag ett kvinnonätverk bestående av kriminalvårdscheferna för Sveriges 

kvinnoanstalter, representanter från frivård, huvudkontor och forskningsenheten vilka samlas 

regelbundet under ledning av en regionchef. Kvinnonätverkets syfte är att utveckla insatser för dömda 

kvinnor inom kriminalvården. Bland annat har nätverket skapat en specialiserad utbildning för 

kriminalvårdspersonal som arbetar med dömda kvinnor, de har påverkat utformningen av nya kläder 

för kvinnliga interner samt begärt en genomgång av kriminalvårdens regelverk med fokus på 

genusperspektiv (Ekbom et al. 2010, s. 295).  

 År 2009 prövades programmet VINN på alla kvinnoanstalter i Sverige. Programmet är ett av få 

som är utvecklat speciellt för kvinnor och idag är VINN ett ackrediterat program som genomförs på 

bland annat Färingsöanstalten (a.a., se: Färingsöanstalten). Under åren 2009 och 2010 genomfördes på 

uppdrag av regeringen även en försöksverksamhet som riktade sig till kvinnor som levt i prostitution 

samt varit utsatta för människohandel. Programmet fokuserade på att ge särskilt stöd för bearbetning 

av sexuella övergrepp, misshandel samt ätstörningar (Ekbom et al. 2010, s. 295). 

 Kvinnonätverket följer programutvecklingen för kvinnor och man har även tryckt på vikten av att 

utveckla nätverksarbete för att stödja kvinnorna i sin kontakt med barn och familj samt utveckling av 

fysisk hälsa i form av kost, motion och yoga (a.a.).      



12 
 

3.3 Färingsöanstalten 

Färingsöansltalten öppnades 1985 och var då en del av den öppna anstalten Svartsjö, men från och 

med 1989 har anstalten enbart tagit emot kvinnliga intagna. Färingsö är en av Kriminalvårdens 

behandlingsanstalter med inriktning mot missbruk. Anstalten har 43 platser i säkerhetsklass 2 och 12 

platser i säkerhetsklass 3 (se: Färingsö).  

 Som behandlingsanstalt arbetar man aktivt med att förhindra förekomst av narkotika på anstalten 

och personalen visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen samt att de intagna regelbundet får 

lämna urinprov.  Hela anstalten har självförvaltning, vilket innebär att de intagna själva sköter de 

dagliga sysslorna, såsom inköp av mat, matlagning och städning. På fritiden finns det tillgång till 

promenadområden och det finns träningslokaler i anslutning till de olika avdelningarna. Det finns 

också en idrottshall på anstalten (a.a.) 

 Under dagarna arbetar de intagna inom småindustri, med exempelvis montering och förpackning, i 

utelag eller med tvätt- och förrådsarbete. Det finns också möjlighet till olika typer av utbildning; 

vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och 

skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå även förekomma.  Sedan augusti 2013 

bedriver man även en arbetsmarknadsutbildning med inriktningen växthus och handelsträdgård (a.a.). 

 Som behandlingsanstalt erbjuder Färingsö flera olika behandlingsprogram för de intagna. Här följer 

en kortare presentation av de behandlingsprogram som är aktuella i skrivande stund
3
 och som 

kvinnorna själva berättat att de deltagit i. 

3.3.1  MI-MIK/BSF  

MI-MIK/BSF är kriminalvårdens motivationsprogram och utgörs av två delar; 

motivationsprogrammet BSF – Beteende Samtal Förändring samt motivationsinsatsen Motiverande 

Samtal i Kriminalvården (MIK).  Båda programmen har framställts inom svensk kriminalvård och har 

använts sedan 2002 respektive 2012. Syftet är att motivera dömda i anstalt och frivård som är i behov 

av att stärka sin motivation för att genomföra en förändring beträffande sin kriminalitet och/eller sitt 

missbruk och beteenden som påverkar nämnda livsområden (se: MI-MIK/BSF). 

 Insatserna grundar sig på samtalsmetoden Motiverande Samtal vilket är en målcentrerad 

samtalsmodell som fäster särskild uppmärksamhet på klientens uttalanden om förändring. Det syftar 

till att stärka den egna motivationen och åtagande till förändring gentemot ett specifikt mål genom att 

samtalsledaren framkallar och utforskar personens egna skäl till förändring i en atmosfär av acceptans 

och medkänsla (a.a). 

  BSF är ett program som består av fem enskilda sessioner med övningar som syftar till att stärka 

klientens motivation till förändring av ett i samråd förutbestämt förändringstema. BSF är 

semistrukturerat vilket innebär att programledaren i viss mån kan anpassa materialet utifrån klientens 

                                                           
3
 Enligt Kriminalvårdens hemsida: http://kriminalvarden.se/Fangelse/Vara-anstalter/Faringso/, senast 

uppdaterad 2013-06-07 
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behov under samtalsseriens gång. I MIK finns åtta moduler där man arbetar med olika dimensioner av 

motivation till förändring i förhållande till ett specifikt uttalat förändringsmål. I MIK står samtalet i 

fokus och övningar används i andra hand om det är hjälpsamt för klienten (a.a). 

3.3.2 One-to-One 

One to one är ett allmänt kriminalitetsprogram som ursprungligen kommer från England men som idag 

bedrivs på anstalter och i frivård inom svensk kriminalvård. Det är baserat på ett kognitivt 

beteendeorienterat program som vilar på social inlärningsteori för individuell behandling av 

kriminalitet och är skapat av kriminologen Philip Priestley. Programmet riktar sig till dömda män och 

kvinnor som ser sin kriminalitet som ett problem, som har en önskan om positiv förändring och där 

risken för återfall i brott är medel eller hög. Programmet är individuellt och bedrivs inom ramen för 

relationen mellan programledare och klient (se: One-to-One).  

 Programmet är konstruerat för att fungera som en problemlösningsintervention som direkt inriktar 

sig på individens kriminella beteende och består av tre delar. Den första delen utgörs av en 

kartläggning av klientens styrkor, problem och mål. Här ingår även ett förmöte vars syfte är att 

presentera programmet, pröva på några enkla övningar, kartlägga och stimulera deltagarens motivation 

till förändring. Under det sista mötet i kartläggningsdelen går man igenom resultaten från 

kartläggningarna och sätter upp mål för del två i programmet (a.a).  

 Under den andra delen av programmet lärs och tränas klienten i metoder och färdigheter för att 

minska risken för återfall i brott. Det handlar till exempel om problemlösning, sociala färdigheter och 

självkontroll. Att lära sig att se ett samband mellan sina attityder/värderingar och sin kriminalitet, att 

identifiera tankemönster hur det styr ens beteende och träna sig i perspektivtänkande (a.a). 

 I den tredje och avslutande delen av programmet anpassas innehållet till klienten och man repeterar 

de färdigheter som lärts ut i programmet. Sammanlagt består One-to-one av 21 möten som tar mellan 

60 och 90 minuter, totalt 24 timmar. Mötena äger rum en till två gånger per vecka och programmet tar 

fyra till fem månader 

3.3.3 Prism  

Prism är ett kognitivt beteendebaserat program som vilar på social inlärningsteori och är en 

förkortning för ”Programme for reducing individual substance misuse”. Det vänder sig till drog- 

och/eller alkoholmissbrukande kvinnor och män vars kriminalitet har en tydlig koppling till 

missbruket och för att delta i programmet bör deltagaren ha en uttalad vilja till att förändra sitt 

missbruk och sin kriminalitet. Programmet ger deltagarna möjlighet att välja sina egna mål; drogfrihet 

eller en minskning av missbruket, men uppmuntras till total drogfrihet. Genom sitt upplägg visar det 

över tid för deltagaren att det är omöjligt att gå från ett missbruk till så kallat kontrollerat drogande. 

Deltagaren görs medveten om att enstaka återfall är en del i processen till drogfrihet och det finns 

metoder för att hantera det (se: Prism). 
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 Prism är ett enskilt program som är indelat i tre delar; (1) kartläggning av klientens problem, 

färdigheter och attityder förknippade med missbruket, (2) färdighetsträning av metoder så som 

självkontroll och avslappningsövningar för att hantera de problem som är förknippade med missbruk, 

samt (3) tillämpning där klienten får använda problemlösning och speciellt utvalda färdigheter på egna 

problem, exempelvis kan det handla om att stå emot grupptryck (a.a.).   

 Programmet utgörs sammanlagt av 21 möten med en programledare där klienten arbetar med 

problem relaterade till sitt missbruk och kriminalitet. Inom kriminalvården anser man att programmet 

bör äga rum i slutet av en anstaltsverkställighet eller så snart som möjligt efter dom till skyddstillsyn 

eller efter villkorlig frigivning (a.a.). 

3.3.4 Vinn 

Vinn är ett behandlingsprogram som utvecklats i Norge och som bygger på en kombination av 

metoderna motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Programmet riktar sig till kvinnor med 

missbruk och/eller en kriminell livsstil och genomförs i samtalsgrupper. Genom att kartlägga 

kvinnornas förändringsbehov inom olika livsområden är målsättningen med Vinn är att deltagarna ska 

bli bättre på att göra val som ger dem bättre livskvalitet. Detta ska ske genom att ge deltagarna ökade 

kunskaper om förhållandet mellan drogmissbruk, våld och kriminalitet, vilket är färdigheter som 

utvecklas och tränas på i gruppsessioner, i individuella samtal och i praktiska övningar, t.ex. rollspel 

och avslappningsövningar (se: Vinn).  

 Gruppsessionerna består av 5-8 deltagare vilka träffas 2-3 ggr i veckan vid sammanlagt 14-16 

tillfällen. Utöver dessa gruppträffar så består behandlingen av fyra stycken individuella samtal (a.a.). 

3.3.5 Våga välja  

Våga Välja är ett färdighetsbaserat, kognitivt grupprogram som riktar sig till drog- och/eller 

alkoholmissbrukande män och kvinnor vars kriminalitet har en tydlig koppling till missbruket. Som 

deltagare i programmet bör man ha probleminsikt och en uttalad vilja till att förändra sitt missbruk och 

sin kriminalitet. Programmet, som bör påbörjas så tidigt in i verkställigheten som möjligt, syftar till att 

deltagarna får undersöka olika livsområden i sina liv och utifrån dessa utveckla personliga, konkreta, 

detaljerade och realistiska planer för att kunna hantera personliga högrisksituationer och på så vis 

förebygga återfall (se: Våga Välja). 

 Våga Välja består av fyra faser: I fas ett bestämmer sig deltagaren sig för vad det är denne vill 

förändra. I fas två arbetar man med sitt eget beteende utifrån risksituationer och problemlösning. I fas 

tre ges deltagaren verktygen för förändring i form av tanke- och handlingsstrategier och i den 

avslutande fasen, fas fyra, arbetar man med att använda färdigheterna och planera för min framtid 

(a.a.).   

 Sammanlagt består Våga Välja av 26 sessioner och genomförs under 8-10 veckor. Då forskning 

visat på att den mest framgångsrika formen för att uppnå ett förändrat missbruksbeteende på lång sikt 
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sker genom att uppföljning tillhandahålls har man inom Våga Välja programmet något man kallar 

Vidmakthållandeträffar. Detta är grupper där man får tränar på den kunskap och använder de verktyg 

som man tillförskaffat sig i programmet. Programmet innehåller också fyra frigivningsförstärkande 

sessioner som är utformade för att förbereda klienterna för den förestående frigivningen eller 

utslussning (a.a.).  

3.3.6 Återfallsprevention 

Återfallspreventionsprogrammet grundar sig på Marlatts modell för återfallsprevention, vilket är 

baserat på en rad kognitiva och inlärningspsykologiska strategier som syftar till att minska risken för 

återfall. Den är inriktat mot två målgrupper, dels på alkohol- och narkotikamissbruk och dels på 

kriminalitet. För att få delta i programmet krävs att klienten har en probleminsikt och vill genomföra 

och/eller bibehålla en förändring vad det gäller drogvanor/kriminalitet. Programmet är i första hand 

tänkt som en fortsättning för klienter som redan genomgått ett längre KBT-program t.ex. Våga Välja, 

Prism eller One to One (se: Återfallsprevention). 

 Återfallsprevention är ett individuellt behandlingsprogram där man arbetar med specifika och 

globala strategier. De specifika strategierna handlar om att identifiera och hantera högrisksituationer, 

höja självförmågan, eliminera myter och placeboeffekter, hantera snedsteg samt att förändra sitt sätt att 

tänka kring droger och kriminalitet. De globala strategierna handlar om att hitta en balanserad livsstil, 

använda tekniker för stimuluskontroll, hantera drogsug och impulskontroll samt upprätta en 

återfallskarta (a.a.). 

 Programmet består av 8 träffar på ca 90 minuter, med en intensitet på 1-2 träffar per vecka. 

Programmet förutsätter ett aktivt deltagande av klienten i de olika övningarna, bl.a. i rollspel. 

Återfallsprevention bygger på uppfattningen att vägen mot ett liv fritt från droger och kriminalitet 

uppnås genom inlärning av nya färdigheter och där ett återfall kan ses som en del i processen, där 

kartläggning av de egna högrisksituationerna återigen bör fördjupas och att ytterligare färdigheter 

behöver tränas (a.a.).  
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4. Tidigare forskning 

Det har varit relativt svårt att finna relevant forskning inom det här ämnesområdet. I följande kapitel 

presenteras fem stycken studier, tre svenska och två internationella, vilka ansetts relevanta för 

uppsatsen och som belyser ämnet utifrån olika perspektiv. Samtliga studier är publicerade på 2000-

talet och den sista så sent som i februari 2014. Kanske hänger det ihop med att det är först nu på senare 

år som det har uppstått ett större intresse för genusteoretiska perspektiv inom kriminologin (Lander et 

al., 2003, s. 7).  

 Den tidigare forskning som presenteras nedan behandlar de riskfaktorer som finns för att kvinnor 

ska hamna i kriminalitet. Riskfaktorer, vilka även tas upp i forskning kring vikten av ett mer 

genusfokuserat återanpassningsarbete inne på anstalt.  Dessutom presenteras forskning på kvinnors 

upplevelser av kriminalvården.    

4.1 Riskfaktorer för kvinnors kriminella karriärer  

Att det saknats forskning på just kvinnor och kriminalitet har nämnts flertalet gånger i ovanstående 

text. När Odd Lindbergs studie ”Kvinnorna på Hinseberg” publicerades 2005, gjordes den det på 

uppdrag av kriminalvårdens forskningskommitté. De ansåg att forskning kring kvinnor och 

kriminalitet och i synnerhet kvinnor och straff, var ett eftersatt forskningsområde i Sverige. Det ansågs 

att det fanns för lite kunskap om kvinnor i anstalt och vilka behov de hade i jämförelse med män. På 

grund av denna brist på kunskap menade de att man kanske haft svårt identifiera och förstå dessa 

behov.  

  Syftet med studien var att försöka täcka en del av de kunskapsluckor man identifierat inom 

forskningsområdet genom att beskriva kvinnornas erfarenheter av att vara frihetsberövade. Det är en 

djupgående studie av villkor, förutsättningar och vardaglig tillvaro för fängelsedömda kvinnor och det 

är kvinnornas egna erfarenheter och bedömningar som lyfts fram. Deras möjligheter till arbete och 

studier, deras relationer till personal och andra intagna samt deras möjligheter att upprätthålla 

kontakter med livet utanför anstalten.  

 Det är en omfattande empiriskt material som ligger till grund för Lindberg studie. I den inledande 

fasen av hans arbete genomfördes fyra explorativa intervjuer med kvinnliga interner, vilka sedan fick 

ligga till grund för den enkätunderökning som genomfördes. Efter att ha sammanställt svaren från 

enkätundersökningen intervjuades sedan 15 kvinnor på den slutna avdelningen av Hinseberg samt fem 

på den öppna avdelningen Båtshagen på Hinseberg. Med sex av dessa kvinnor genomfördes sedan åtta 

till tio uppföljande en-timmes långa intervjuer under en period av två år (Lindberg, 2005, s. 15ff).  

  Resultatet av enkätstudien visade att de vanligaste brotten som kvinnorna satt för var 

narkotikarelaterade brott samt olika typer av våldsbrott. Lite mer än hälften av kvinnorna hade använt 

narkotika relativt frekvent innan de blev placerade på anstalt och något mindre än hälften av kvinnor 

hade tidigare erfarenheter av att sitta på anstalt. Många av kvinnorna hade inte genomfört 

gymnasieutbildning och två tredjedelar hade inte haft ett arbete innan de blev placerade på Hinseberg. 
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Majoriteten av kvinnorna hade en fast bostad och en stor andel kvinnor hade barn under 18 år 

(Lindberg, 2005, s. 130). 

 Vidare framkom det att många av kvinnorna haft svåra uppväxtförhållanden som lett till 

placeringar på familjehem och institutioner. Traumatiska upplevelser i barndomen och stora 

påfrestningar under uppväxten hade påverkat kvinnornas livskarriär och självkänsla (a.a.). Detta är 

något som också framkommer i en artikel av Estrada och Nilsson (2012). Forskarna studerade ett rikt 

datamaterial från en tidigare longitudinell studie ”Född i Stockholm på femtiotalet” och har på så vis 

haft möjlighet att följa en grupp av pojkar och flickor upp till 48 års ålder.  Forskarna studerade 

olikheter i social bakgrund och levnadsvillkor som vuxen bland kvinnor och män med erfarenhet av 

kriminalitet. Resultatet visade att de kvinnor som varit involverade i brottslighet hade erfarit en mer 

ofördelaktig barndom i form av fattigdom och sociala problem, än de män som registrerats för 

kriminalitet och att det i detta avseende krävs mer svårigheter i barndomen för att en kvinna ska hamna 

i kriminalitet än för att en man ska det (Estrada & Nilsson, 2012, s. 211). Vidare indikerade forskarnas 

data att involvering i kriminalitet verkar kosta mer för kvinnor vad det gäller social exkludering. Det 

var färre kvinnor som hade arbete, och fler kvinnor som hade svårt att försörja sig själva (a.a.).  

 Kvinnorna hade i jämförelse med männen också i mycket mindre utsträckning trygga 

familjerelationer. Forskarna hänvisar till tidigare forskning (se: DeLi & MaccKenzie, 2003; 

Steffensmeier  & Allan, 1996) som pekat på att kvinnor i större utsträckning blir mer stigmatiserade än 

män och att detta kan göra det svårare för en kriminell kvinna att finna en man som inte kommer från 

samma bakgrund som henne själv.   

 Det faktum att livssituationen för kvinnliga förbrytare oftast är svårare än för män har alltså ett 

starkt samband med en bakgrund kantad av problematik, men man såg också ett mycket stark samband 

till kvinnornas mer omfattande nivå av drogmissbruk (a.a., 212). Det man kunde se i datamaterialet 

var att två tredjedelar av de kvinnor som registrerats som missbrukare redan i tonåren också var 

registrerade i gruppen för de som var flergångsförbrytare i vuxen ålder. Överlag hade kvinnor som 

registrerats för brott i större utsträckning än män en drogproblematik. När det gällde drogmissbruk 

kunde man också se att kvinnor som endast hade ett drogmissbruk och inte något registrerat 

straffregister var mer socialt exkluderade än kvinnor som endast registrerats för ett brott och som inte 

hade något missbruk. Detta menar författarna visar på att drogmissbruk är av särskild vikt när det 

gäller mönstret för både kriminalitet och andra utfall i kvinnors livsbanor. Så trots att forskning (se: 

Bäckman & Nilsson, 2011) visar på att de olika uppväxtförhållandena mellan pojkar och flickor i sig 

skulle räcka som anledning till att förvänta sig en högre involvering i kriminalitet för kvinnor, så 

noterar man alltså också en högre frekvens av drogmissbruk hos kriminella kvinnor (Estrada & 

Nilsson, 2012, s. 209).   
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4.2 Genusfokuserat återanpassningsarbete 

Kopplat till de riskfaktorer som presenterats ovan presenteras i detta avsnitt amerikansk forskning som 

påpekar vikten av ett mer genusfokuserat återanpassningsarbete. Enligt Spjeldnes et al. (2014) har den 

generella trenden i USA varit en minskande fängelsepopulation, sedan man börjat fokusera mer på 

rehabiliteringsarbete i fängelse. Trots denna trend visar dock siffror på att den kvinnliga 

fängelsepopulationen ökat med 45 % mellan 1996 och 2009. Författarna menar att praxis i dagens 

återanpassningsarbete är att interner ska delta i omfattande integrationsprogram som inkluderar en 

risk- och behovsbedömning och senare delta i individualiserade program som ska underlätta 

övergången till samhället, där det ska finnas ett samhällsbaserat stöd efter frigivningen (Spjeldnes et 

al., 2014, s. 75). Baserat på den trend man sett med en ökande kvinnlig fängelsepopulation menar 

forskarna att en ökad förståelse av genusspecifika behov är något man bör ta i beaktande för att minska 

risken för återfall i brott.  

       Historiskt så har åtgärdsstrategier i fängelse varit inriktade på män eftersom de utgör den 

dominerande delen av fängelsepopulationen. På grund av detta finns det därför också ett 

kunskapsglapp när det gäller genusskillnader och behov i fängelsepopulationer. Dock finns det 

litteratur som föreslår att genusfokuserade rehabiliteringsstategier i återanpassningsarbetet skulle 

kunna minska risken för återfall i brott både för män och kvinnor (se: Freudenberg et al., 2005; 

National Institute of Justice, 2005; Sydney 2005; Yamatani  & Spjeldnes, 2011).  

 Som tillägg till dagens litteratur kring återfallsförbrytare ville forskarna undersöka genusskillnader 

genom att se till demografi, livsomständigheter och behov hos en urban fängelsepopulation och även 

föra en diskussion kring detta i förhållande till föreskrifter och praktiska implikationer.  

  Studien visade att i likhet med redan existerande litteratur, så har både män och kvinnor i fängelse 

låg inkomst, låg utbildning, inadekvata arbetsfärdigheter, mer psykisk och fysisk hälsoproblem, 

speciellt i form av drogmissbruk än den generella befolkningen. Dock visade det sig att kvinnorna 

hade större hälso- och återanpassningsbehov på nästan alla punkter och hade i större utsträckning 

ansvar för barn, medan män begick grövre våldsbrott och hade högre procenttal gällande återfall i brott 

(Spjeldnes et al., s. 89).   

 Studien visade också, vilket var förväntat, att den vanligaste brottsorsaken för både män och 

kvinnor var drogrelaterad. Detta belyser behovet av missbruksbehandling. Kvinnor deltog dock i större 

utsträckning i 12-stegsprogram och var överlag mer positiva och uttryckte öppet sitt intresse för att ta 

emot kriminalvårdens tjänster på områden så som mental hälsa, missbruk, föräldraskap och 

familjeterapi. Kvinnornas tendens till att uttrycka sina behov, menar författarna kan vara en av 

anledningarna till det högre deltagandet i olika behandlingsprogram (a.a. s. 90). 

 När det gäller diskussionen kring återanpassningsarbete hänvisar författarna till tidigare forskning 

som förslår att kvinnors större behov och mindre antisociala kriminella bana kräver hälsovårds- och 

interventions strategier designade för kvinnor (se: Freudenberg et al., 2005; Modley et al., 2010; van 

Wormer & Bartollas, 2007 i Spjeldnes et al., 2014, s. 90). Vidare hänvisar de till forskning som 
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föreslår att då graden av psykisk och emotionell ohälsa är så pass utbredd borde det på policy-nivå 

krävas att man genomför en obligatorisk utredning av den intagnes hälsorelaterade behov redan vid 

ankomst till fängelset. Detta för att sedan kunna planera för vården under fängelsevistelsen och 

utslussning via samhällsbaserade organisationer (se: Binswagner et al., 2010 i Spjeldnes et al. 2014, s. 

90).  Genom att etablera kontakter utanför fängelset redan under tiden man sitter på anstalt kan 

internen också få sina behov tillgodosedda också efter att man blivit frisläppt.           

 Forskarnas slutsats är att program som tar genus i beaktning är essentiella både för fängslade 

kvinnor och män. Fortsatt forskning på området är nödvändigt och man behöver gå över de 

behandlingsprogram man har idag, utvärdera dem och öka antalet evidensbaserade 

behandlingsprogram i fängelser. De anser också att man behöver se på problemen utifrån ett policy-

perspektiv  (Spjeldnes et al., 2014, s. 91).  

 Gällande policys så menar Judith Berman (2005), doktor vid Center for Effective Public Policy vid 

National Institute of Corrections, att genus är av stor vikt att ta i beaktning när det gäller 

återanpassningsarbete. Hon menar att många kriminalvårdsadministratörer på amerikanska fängelser 

har undvikit att tillhandahålla genusfokuserade behandlingsprogram på kvinnliga anstalter i rädsla för 

att utifrån lagliga aspekter skapa olika behandlingsförutsättningar för män och kvinnor. Berman 

hänvisar till Professor Myrna Raeder (se: Bloom et al., 2003), expert på kvinnliga lagöverträdares 

problematik, som hävdar att det juridiska klimatet i USA är moget för en förändring och nya 

innovativa genusfokuserade behandlingsprogram (Berman, 2005 s. 9). 

 Berman menar att premisserna för återanpassningsarbete är ganska enkla. Genus spelar roll. Både 

män och kvinnor kommer i kontakt med rättsystemet på olika sätt och de har alla olika 

livserfarenheter, vilka måste tas i beaktning för att få en bra fungerande kriminalvård som kan hjälpa 

den intagne att bli en drogfri, bidragande, icke-kriminell samhällsdeltagare. För att uppnå ett effektivt 

återanpassningsarbete måste man börja med genusfokuserade utredningar av den intagne redan vid 

ankomsten till anstalt och sammanlänka med genusspecifik eftervård, när man avtjänat sitt straff 

(Berman, 2005, s. 37). 

 När man arbetar med kvinnor inom kriminalvården måste man alltid ta deras roll som mödrar och 

som del av en familj i beaktning. Dessa relationer är väsentliga när det gäller deras identitet. Om man 

inte tar dessa relationer i beaktning, ökar man risken för att de ska misslyckas och återfalla i 

kriminalitet. Vidare menar Berman att man inte heller får underskatta de livstrauman och våld som 

kvinnor i anstalt allt för ofta har erfarenhet av och hur detta kan komma att påverkar deras upplevelse 

av kriminalvården och återanpassningen till samhället. Trauma och våld är två faktorer som båda 

påverkar kvinnors drogmissbruk, mentala hälsa, familjerelationer, förmåga att arbeta och sist men inte 

minst, deras förmåga att leva ett liv fritt från kriminalitet (a.a.).  
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4.3 Kvinnors upplevelse av kriminalvården  

I de intervjuer som Lindberg (2005) genomförde framkommer det att de kvinnor som sedan tidigare 

inte hade haft erfarenhet av fängelse ofta varit väldigt oroliga och rädda innan de kom till anstalten.  

När man sedan anländer till anstalten blir man föremål för en intagningsritual som får sociala 

konsekvenser på så vis att kvinnorna känner sig underordnade personalen och det upplever att de till 

viss del förlorar sin identitet. Flera av kvinnorna uppger att de upplever att de blir behandlade som 

barn av kriminalvårdarna. Personalens sätt att kommunicera kan jämföras som det mellan en vuxen 

och ett olydigt barn. Detta menar Lindberg kanske är ett sätt för personalen att försöka skapa en känsla 

av närhet till de intagna. Problemet blir dock att det då blir svårt att utveckla en vuxenrelation (a.a., s. 

131).  

 Gällande arbetsuppgifterna inne på anstalt ansåg majoriteten att de var meningslösa och inte 

förberedde dem för ett arbete utanför anstalten. Detta menar Lindberg kan leda till alienation och en 

fördjupad misstro mot systemet. Lindberg menar att det bör föras en diskussion kring hur man kan 

utveckla arbetsuppgifter så att de känns både meningsfulla och inspirerande för kvinnorna. (Lindberg, 

2005, s.135).  Däremot ansågs möjligheterna till studier som relativt bra, men att möjligheterna till att 

få bedriva distansutbildningar via internet och att få fullständiga gymnasiebetyg är svårt. Kvinnorna 

ansåg att man måste planera studiegången redan direkt vid ankomst till anstalt.  Många av kvinnorna 

menar dock att det tar betydligt längre tid med studierna inne på anstalt då det finns mycket annat som 

distraherar deras tankar, så som barn och familj, vilket gör det svårt att koncentrera sig på studierna 

(a.a. s. 133).  

 Vad det gäller kvinnor med barn uttrycker de att de ofta känner sig oroliga för sina barn och att de 

har skamkänslor för att de upplever sig som otillräckliga i sin roll som mamma. De försöker att 

bibehålla sin roll som mamma genom telefonsamtal och brevkontakt, vara mamma på distans. Många 

av kvinnorna känner sig deprimerade och ledsna efter att ha haft barnen på besök och menar att de då 

skulle vara bra att få tala med en kurator (a.a.).  

  Vidare framkommer det i intervjuerna att kvinnorna upplever att personalen inte ger dem 

tillräckligt med information gällande behandlingsplanen, programverksamheten, permissioner, 

besöksmöjligheter och att regeltillämpningen hanteras olika av personalen.  Det framkommer också i 

intervjuerna med såväl intagna som personal att det tycks finnas kriminalvårdare som har tydliga 

behandlingsorienterade ambitioner att skapa tillitsfulla relationer till de intagna. Det framkommer även 

att det finns kriminalvårdare som befäster den gamla fängelsementaliteten, vilken har en negativ 

uppfattning om de intagnas möjligheter att förändra sina liv (a.a., s. 131).  

 De kvinnor som deltar i missbruksprogrammet uppger dock att de tycker personalens 

förhållningssätt och innehållet i behandlingen är mycket bra. Att de på ett annat sätt kan öppna upp sig 

och visa sig sårbara och därmed också få bättre relation till personalen. Trots detta menar kvinnorna att 

även om de känner förtroende för personalen kan de inte lämna ut sig fullständigt. Att det finns en 

konflikt mellan personalens roll som behandlare och kontrollant. Lindberg menar att genom att inte 
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utelämna sig själv, kan kvinnorna behålla åtminstone någon form av kontroll i en miljö de i övrigt inte 

kan kontrollera (a.a., s. 134).   

  Landers avhandling ”Den flygande maran” från 2003 är en studie av den missbrukande 

kvinnan och hennes liv och livsvillkor utifrån ett feministiskt och social konstruktionistiskt perspektiv.  

Baserat på resultatet fann Lander att den missbrukande kvinnan beskrev sig själv utifrån normativa 

antaganden om hur en kvinna bör vara och att deras missbruk var ett sätt att klara av sitt liv och sin 

sociala position. Kvinnornas liv kretsade mycket kring ekonomi på så vis att de ständigt kämpade för 

att få ihop tillräckligt med pengar till hyra, mat och andra nödvändigheter. Och slutligen hur 

kvinnornas relationer med samhällsinstitutioner skapades utifrån deras sociala position som kvinnlig 

missbrukare. Detta ledde till en asymmetri i dessa relationer på så vis att det ledde till ett förutbestämt 

handlingsmönster för alla inblandade parter. 

 Ett exempel på dessa relationer mellan missbrukande kvinnor och samhällsinstitutioner 

beskriver Lander (2003a) i sitt kapitel i boken femininiteter, maskuliniteter och kriminaliteter (s. 34). 

Det Lander beskriver är synen på den missbrukande kvinnan i de olika program- och 

behandlingstankar som fanns vid Kriminalvårds- och behandlingsinstitutioner. Synen på en kvinna 

som ännu var kvar i tonåren, ännu inte vuxen, en kvinna som ansågs behöva kunskaper i att laga mat 

och klara av sin hygien. Kriminalvårdarnas ordval när det refererade till kvinnorna som ”tjejer”. Något 

Lander menar dels kunde förstås som ett uttryck för maktrelationer, men också som ett uttryck för den 

faktiska synen på kvinnorna som omogna. Att det ansågs att kvinnorna inte fått möjlighet till att bli 

kvinnor och att det var anstalternas och behandlingshemmens ansvar att via matlagnings-, sömnads-, 

och hälsoprogram hjälpa dem till att bli fullblodiga kvinnor. Bakom detta resonemang menar Lander, 

ligger föreställningen att en av orsakerna till deras avvikelse är att de saknar ”de kvinnliga värdena”.   

 För att återkomma till Lindbergs studie (2005), så framkom det att grunden för rehabilitering på 

Hinseberg handlar om att träna den intagne i vardagsrutiner så som att gå upp på morgonen. Detta var 

något som det visade sig att inte alla av kvinnorna hade ett behov av då de haft arbete innan de 

hamnade på anstalt. Lindberg menar att kvinnorna på Hinseberg har olika behov när det kommer till 

studier, arbetsträning och programverksamhet och att man bör arbeta mer med individuella 

bedömningar av kvinnornas behov redan när de kommer till anstalten (a.a., s. 130). 
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5. Teori  

Det teoretiska ramverket för den här studien grundar sig i stor utsträckning på den teoretiska ansats 

som Lander (2003) presenterar i sin doktorsavhandling ”Den flygande maran”. Även om Landers 

avhandling (se: tidigare forskning) handlar om narkotikamissbrukande kvinnor, så menar hon att den 

är tillämpbar för förståelsen av ”den avvikande kvinnan” (Lander, 2003a, s. 21). Betraktelsesättet har 

sin grund i en feministisk ansats och utgår från en socialkonstruktivistisk tradition (Lander 2003, s. 

10). Socialkonstruktivismen ska dock inte ses som en teori i sig, utan snarare som ett teoretiskt 

perspektiv på verkligheten, som konstrueras genom språket (Rytterbro 2002, i Lander 2003, s. 10).  

 Vivien Burr (2002) presenterar fyra mer generella premisser som karaktäriserar 

socialkonstruktivismens filosofiska grund. För det första menar Burr att det handlar om en kritisk 

inställning till kunskap om verkligheten. Det vill säga att världen inte kan ses som en objektiv sanning 

utan att vår uppfattning av världen snarare kan ses som ett resultat av hur vi kategoriserar den. För det 

andra påverkas våra kategoriseringar och tolkningar av världen och verkligheten av den kontext vi 

lever i. Dessutom är dessa kategoriseringar och tolkningar kulturellt och historiskt specifika, vilket 

innebär att vårt sätt att se på saker kommer att förändras över tid. För det tredje så menar Burr att våra 

uppfattningar om verkligheten skapas och återskapas i sociala processer, på så vis är kunskapen 

rationell och skapas genom social interaktion. Slutligen så finns det ett samband mellan rådande 

världsbild och sociala handlingar vilka genom sociala konstruktioner får konkreta sociala 

konsekvenser. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man därmed se den sociala 

verkligheten som en produkt av socialt handlande utan några bestämmande yttre förhållanden. 

 För att förstå den ”avvikande kvinnan” menar Lander (2003a, s. 21) att man först måste förstå hur 

genus och avvikelse skapas utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det teoretiska fundamentet 

utgörs av genus och avvikelseteorier, vilka används som ett analysverktyg för att förstå föreställningar 

av den kriminella kvinnan i återanpassningsarbetet på anstalt. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

ingår dessa föreställningar i samhälleliga avvikelse- och genuskonstruktioner.  

 Med utgångspunkt i genusteoretiska resonemang utgår Lander (2003) ifrån en rad olika begrepp för 

att förstå hur genus konstrueras. Begrepp som kropp, genus och sexualitet får ligga till grund för 

förståelsen av kategorierna kvinna och man som socialt konstruerade, vilka utgår ifrån kroppens 

konstitution. Utifrån denna kategorisering tillskrivs sedan kvinnor och män olika strukturella 

handlings och tankemönster, vilka är baserade på klass och kultur och utgör själva grunden i 

genuskonstruktioner - feminint och maskulint. Det finns även en normativ femininitet som bygger på 

antagandet att det finns vissa historiskt och kulturellt bundna förväntningar på hur en kvinna skall och 

bör vara.       

5.1 Genus  

Genusbegreppet är en försvenskad form av det engelska ordet gender (Lander 2003a, s. 28) vilket i sin 

tur var ett ord som togs på 70-talet i takt med att en ny sorts medvetenhet växte fram. Det är lätt att 
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genus fastnar just i den engelska betydelsen av ordet, nämligen kön. För att inte fastna i ett 

tankemönster baserat på dikotomi menar Connell (2009, s. 23ff) att nyckeln är att fokusera på 

relationer. Genus handlar om de sociala relationer inom vilka individer och grupper verkar. Det är i 

dessa relationer och interaktioner som det uppstår strukturer. Genus är med andra ord inte ett uttryck 

för biologi utan ett mönster i våra sociala arrangemang (a.a., 24ff). Connell definierar genus som 

”…den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, och den uppsättning 

praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala processer”.  Det vill säga, genus 

handlar om hur samhället förhåller sig till människokroppen och hur det påverkar oss i vårt vardagliga 

liv (a.a., s, 25). 

 Begreppet genus har som sagt en tendens till att fokusera allt för mycket på just kön, men till viss 

del är det just i det biologiska som genus ändå tar sitt avstamp. För även om manligt och kvinnligt inte 

handlar om våra kroppars biologiska utformning så kläs vi i egenskaper, värderingar och 

handlingsmönster baserat på vilken kropp vi har. Vidare påverkar detta sättet vi agerar, talar, väljer 

arbeten och fritidssysselsättning samt hur vår sexuella preferens ser ut. Genom en ständig närvaro av 

könsnormer i böcker, filmer och historieskrivningar, vilka sedan förkroppsligas, blir detta 

bestämmande och begränsande i vårt tanke- och handlingsmönster (Bourdieu 1990, i Lander 2003a, s. 

30).  

 Med en genusteoretisk ansats så avses det att beskrivas hur kön konstrueras, förmedlas och 

struktureras, synliggöra maktstrukturer mellan män och kvinnor i samhällslivet samt problematisera 

relationen mellan män och kvinnor (Lander et al., 2003, s. 7ff). För att förstå genus, avvikelse och 

kriminalitet menar Lander att det krävs en ansats som sätter det studerade fenomenet i en 

samhällskontext och gör en analys utifrån flera olika aspekter, så som historiska, strukturella och 

sociala (2003a, s.25). 

 Historiskt sett har kvinnan, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv, betraktats som en ofullständig 

man. Under 1700-talet gick kvinnan sedan från att vara en gradskillnad till att förklaras som en 

artskillnad, där de kroppsliga olikheterna blev grunden för de egenskaper som tillskrevs kvinnor och 

män. Genom att betrakta föreställningar om kroppen kan vi också förstå rådande genusrelationer. Vår 

förståelse av manligt och kvinnligt går med andra ord långt tillbaka i tiden och det biologiska sättet att 

se på kön har blivit det naturliga sättet att se på saken. Vårt sätt att konstruera världen har, inte minst 

inom vetenskapens sätt att klassificera, lagt grunden för genusrelationer där manlig dominans och 

kvinnlig underordning råder (Lander 2003a, s. 31).  

 Gällande kroppen och genus kan vi konstatera att vårt utseende bara till viss del är medfött. Vi föds 

in i en kropp som vi sedan formar utifrån sociala och kulturella normer och värderingar, på så vis 

bekönas och framförs kroppen som genus, det vill säga maskulint eller feminint. (a.a., s. 32). Genus är 

mångdimensionellt och varierar beroende på kulturell kontext. Eftersom genus är en social 

konstruktion som formar det individuella handlandet kan genusstrukturer i form av identitet, arbete, 

makt eller sexualitet många gånger verka oföränderliga. I verkligheten förändras genusordningen 
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ständigt i takt med att människor skapar nya situationer, vilket leder till nya strukturer. Och på samma 

sätt som genus en gång uppstått, menar Connell att det kanske också kan upphöra (Connell 2009 s. 

26). 

 Utifrån ett genusteoretiskt tänk menar man att det inte finns något naturligt i hur män och kvinnor, 

maskulint och feminint, definieras i samhället (Gothlin 1999 i Lander 2003a, s. 27). På så vis blir 

genus ett analysverktyg med vars hjälp man kan belysa och beskriva relationer mellan könen, 

konstruktioner av femininiteter och maskuliniteter i olika sammanhang. 

 ”Vad är en kvinna och vad gör att en kvinna betraktas som en riktig kvinna?”. Detta är en 

grundläggande fråga i vårt könsdifferentierade samhälle menar Lander och färgar hela vår sociala 

tillvaro (2003a, s. 33). Genus som en social konstruktion ger kvinnan (och mannen) vissa kulturellt 

och klassmässigt färgade handlingsmönster. Simone de Beauvoir menade att individens subjektivitet 

formas i relation till de villkor hon lever under. På samma sätt som hon bedöms i enlighet med sin 

situation så formas hon också av den situation hon lever i (Beauvoir 1989 i Lander 2003a, s. 33).  

 Genom att förstå hur den normativa femininiteten rent konkret utgör en kontrollfunktion gentemot 

kvinnor, kan man också förstå hur den tar sig uttryck i praktiken. Relationen mellan den avvikande 

kvinnan och samhället, i detta fall representerat av kriminalvården och myndighetspersonal, påverkas 

av den normativa femininiteten och återskapar den dualistiska föreställningen om manliga och 

kvinnliga värden, vilket i sin tur kan komma att påverkar det faktiska arbetet (Lander 2003a, s. 33).   

5. 2 Avvikelse och normalitet 

Avvikelse måste förstås i förhållande till normalitet. Landers (2003) studie handlar om 

narkotikamissbrukande kvinnor. Narkotikamissbruk är en handling som enligt svensk lagstiftning är 

en kriminell handling om det inte är för medicinskt bruk. På så vis har samhället sagt vad som anses 

vara accepterat och vad som är norm. Dock betyder detta inte att en person som missbrukar per 

automatik är en avvikare, utan det är först när en person blir sedd och definierad av andra som en 

avvikare, samt går in i rollen som avvikare som själva avvikelsen uppstår (Lemert, 1951 i Lander 

2003, s. 18). Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är avvikelse en definitionsprocess och inte 

ett objektivt faktum. Det innebär att det sker en stigmatiseringsprocess i interaktionen med andra. 

(Lander 2003, s. 18).  

 Ytterligare en dimension för att förstå den socialt konstruerade avvikelsen hämtar Lander i 

Foucaults arbeten om makt och kunskapsrelation. De som besitter makt har också privilegiet att hävda 

kunskap, vilket blir en vedertagen sanning. Genom en social ordning, vilket blir normen - skapas 

också föreställningen av den andra, det som avviker. På samma sätt skapas också normen genom att 

man urskiljer och definierar det som avviker (Foucault 1983 i Lander 2003, s. 19).  

 Lander menar till exempel att vår kunskap om den kriminella kvinnan är en produkt av dessa 

definitionsprocesser och kategoriseringar och att den kunskap man refererar till ofta är förbunden med 

de som har makten att hävda denna kunskap. Hon menar att det blir problematiskt när vi inte frågar 
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oss vart denna kunskap kommer ifrån. Många gånger är det professionella som genom sin yrkesroll 

anses besitta denna kunskap, men att dessa professionella utgår från olika myndighetsperspektiv så 

som kontroll-, åtgärds- eller behandlingsperspektiv vilket också färgar kunskapen (Lander 2003a, s. 

39).      

 Vad som anses som feminint är starkt sammanlänkat med normativitet. Genom 

genuskonstruktioner skapas olika förväntningar på hur en kvinna bör vara och hon kontrolleras utifrån 

föreställningar om den avvikande och dåliga kvinnan. Den avvikande kvinnan konstrueras med andra 

ord i förhållande till en normativ femininitet. Utifrån ett feministiskt socialkonstruktivistiskt 

perspektiv görs antagandet att de förväntningar som finns på kvinnan i vårt samhälle bygger på 

föreställningen om kvinnan som moralbärare, vilket i sin tur är baserat på uppfattningen om en 

naturlig modersinstinkt (Lander 2003a, s. 38ff).  

 Inom den feministiska forskningen har det länge pågått en debatt om huruvida det kvinnliga är 

baserat på natur eller kultur, dock pekar båda perspektiven på att det råder en avsevärd skillnad 

gällande den kontroll som utövas mot män respektive kvinnor. En man som är könsrollsöverskridande 

uppfattas som svag och rädd, egenskaper som tillskrivs kvinnan. Det maskulina är icke feminint och 

det feminina är först och främst förknippat med dygd, moral och moderskap. För kvinnor (och män) är 

denna kontroll och normalisering en del av det vardagliga livet i relation till hur vi bör vara, tala och i 

stort framföra oss själva på ett anständigt sätt (a.a.).  

 Hur en kvinna bör föra sig länkar Lander även till frågan om klass. Och samtidigt som hon menar 

på att klass är en ständigt närvarande fråga är den också osynlighetsgjord genom något som tas för 

givet. Hur kort en kjol får vara handlar om smak och klass. Det handlar också om synen på kvinnors 

sexualitet och den moraliska kontroll som utövas och internaliseras kring sexualiteten (a.a., s. 39ff).  

 Lander presenterar några föreställningar om kvinnor och sexualitet. Dels finns det en 

moraluppfattning om kvinnors sexualitet som är kopplad till kroppen. Om en kvinna signalerar sexuell 

aktivitet och åtrå anses detta vara skamligt och är starkt förankrat i föreställningarna av den 

prostituerade kvinnan. Denna föreställning är baserad på sexual- och rashygieniskt tänkande där 

kvinnan anses bära ansvar för social stabilitet och där det var medelklasskvinnor som tog ansvar för att 

tämja den sexuellt omoraliska arbetarkvinnan (Skeggs 1999 i Lander 2003a, s. 40)  

 Vidare anses kvinnans sexualitet vara något emotionellt och inte erotiskt laddad. Det vill säga 

hennes sexualitet är baserad på kärlek och inte på attraktion och är strakt förankrad i den normativa 

heterosexuella parrelationen. Genom att kroppsligen uttrycka någon sorts åtrå uppfattas kvinnan som 

promiskuös vilket avviker från hennes naturliga sexualitet (Lander 2003a, s. 40).  

 För att sammanfatta det hela så handlar den normativa femininiteten om djupt rotade uppfattningar 

av dygd och moral, vilka är kopplade till konstruktionen av kvinnans sexualitet. Det är genom 

exempel på den avvikande kvinnan som vi internaliserar föreställningarna om den normala kvinnan 

och detta sker via kontrollen av sexualiteten (Lander 2003a, s. 41).    
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6. Metod 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie då syftet har varit att generera kunskap genom 

individers subjektiva upplevelser. Inom kvalitativ forskning läggs ofta tyngden på att tolka hur 

deltagarna i en social miljö upplever verkligheten och på så vis få en ökad förståelse av fenomenet 

(Bryman 2002 s. 250). Från en ontologisk ståndpunkt beskrivs kvalitativ forskning vara 

konstruktionistisk i sitt sätt. Med detta menas att sociala egenskaper är ett resultat utav samspelet 

mellan människor och inte en extern företeelse åtskild från dem som inbegrips i konstruktionen (a.a.).  

 Denna studie applicerar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att få en ökad förståelse av 

kvinnan i återanpassningsarbetet utifrån genusteoretiska ansatser. Enligt den kritiskt feministiska 

vetenskapstraditionen har forskningen en emancipatorisk roll. Man anser att verkligheten är dolt 

maktstyrd och att människorna är strukturell begränsade. Genom teoriuppbyggnad vill forskaren 

avslöja de sanna villkoren och stödja utsatta till förändring (Sohlberg & Sohlberg 2008).  

 Gällande teoriuppbyggnaden har studien en induktiv ansats, det vill säga att genom empiri generera 

teori. Bryman (2002) beskriver dock att både induktiva och deduktiva strategier innehåller drag av 

varandra (s.22). Ett exempel på det kan vara som Larsson et al. (2005) menar, att forskaren alltid 

präglas av någon form av hypotes eller implicit teori och att empiri alltid är beroende av teori (s. 95-

96). Utifrån det övergripande syftet med studien har jag oundvikligt präglats av de genusteoretiska 

resonemang som framkommit i den tidiga litteraturgenomgången inför studiens genomförande. Det 

ska också tilläggas att det huvudsakliga syftet med studien inte varit att skapa ny teori utan att genom 

befintlig teori synliggöra genusstrukturer och därmed ge en ökad medvetenhet i frågan.  

6.1 Design  

Ifråga om metod har jag valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie i form av semistrukturerade 

intervjuer, då detta ansetts relevant i förhållande till studiens syfte. I den kvalitativa intervjun ligger 

betoningen på det mer generella i de inledande frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonens 

egna uppfattningar och synsätt. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att dem är flexibla och 

följsamma i sitt sätt och kan därmed anpassas under intervjuns gång (Bryman 2002, s. 300).    

 Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren utgår från en intervjuguide som är baserad på 

olika teman med utgångspunkt i studiens mer övergripande frågeställning. Dock ges det utrymme för 

forskaren att följa upp frågorna och ge intervjupersonen möjlighet att utveckla sina svar, men också 

följa upp nya eventuella ämnen som uppkommer i intervjun (a.a., s. 301). 

 Gillham (2008)  menar att man skulle kunna hävda att den semistrukturerade intervjun är den 

viktigaste typen av forskningsintervju då den inrymmer en flexibilitet som balanseras av struktur, 

vilket därmed skulle generera data av god kvalitet (s. 103). 
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6. 2 Urval 

Utifrån uppsatsens frågeställning är populationen som jag haft för avsikt att säga något om kvinnliga 

interner på Färingsöanstalten. Från början var min förhoppning att jag skulle få komma in på anstalten 

och genomföra ett antal intervjuer med kvinnor som sitter där. Då jag ingått i en besöksgrupp på 

Färingsöanstalten under flera år hoppades jag att jag skulle har en naturlig ingång för att rekrytera 

intervjupersoner. Dock visade det sig att anstalten har som regel att inte ta emot studenter om inte 

deras forskningsfråga blivit godkänd av kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet. Detta med 

hänvisning till det faktum att kvinnor i fängelse utgör en minoritet och att om de tog emot alla som 

ville forska på ämnet skulle detta kunna utgöra en press på kvinnorna då intresset är stort. 

 Enligt hänvisning från kriminalvårdschefen på Färingsöanstalten tog jag så kontakt med forsknings 

och utvecklingsenheten, men lyckades inte få tag i rätt person och jag började känna att jag måste hitta 

andra sätt att få tag i informanter. Mitt kriterium för att få delta i studien ändrades till att kvinnorna 

skulle ha suttit på Färingsöanstalten det senaste året, detta för att ändå ha en relativt aktuell erfarenhet 

av återanpassningsarbetet på Färingsö. 

 Jag kontaktade tre olika brukarorganisationer, frivården samt två behandlingshem i 

Stockholmsområdet. Svaret jag fick från brukarorganistationerna var att de för närvarande inte hade 

några kvinnor aktuella hos sig utifrån mina kriterier. Kontakten på frivården återkopplade aldrig trots 

upprepade försök att nå denne. Saret jag fick från ett av behandlingshemmen var att jag var 

välkommen att skicka ett informationsbrev om studien samt kontaktuppgifter så kunde de dela ut det 

till dem på boendet och de som ville kunde ta kontakt med mig. Ingen tog kontakt.  

 Det var slutligen genom personliga kontakter som jag fick tag i kvinnor att intervjua till uppsatsen. 

Genom en av kvinnorna fick jag sedan kontakt med ytterligare en kvinna som länkade mig vidare till 

ytterligare två. Urvalet av informanter har med andra ord gjorts genom ett snöbollsurval. En sorts 

bekvämlighetsurval som är en icke-slumpmässig urvalsmetod där forskaren börjar med en informant 

som sedan kan identifiera andra informanter och upprepar processen igen tills dess att processen 

stoppas eller därför att nätet är större än vad som är på gränsen för vad som kan studeras (Neuman 

2011, s. 269). I småskaliga forskningsprojekt är snöbollsurval en effektiv teknik för att få tag i 

personer utifrån urval och de frågor som är kopplade till studien (Denscombe 2009, s. 38). Svårigheten 

med ett snöbollsurval är dock att få tag på en urvalsgrupp som representerar hela den population man 

har för avsikt att säga något om. (Bryman 2009, s. 115-117). Intervjupersoner i denna studie kan inte 

sägas representera alla de kvinnor som sitter på Färingsöanstalten och svaren kan därmed inte heller 

generaliseras därefter.   

 Totalt tillfrågades åtta kvinnor, varav fem kunde och ville delta. Kvinnorna som intervjuats har 

varit mellan 25 och 50 år. Tre av kvinnorna har haft en strafftid på ett år till ett år och åtta månader och 

två av kvinnor har haft en strafftid som varit längre än tre år. För tre av kvinnorna var det första 

gången som de satt på anstalt, medan två hade haft flera fängelsevistelser tidigare. Två av kvinnorna 

har suttit både på behandlingsavdelningen samt Färingsös öppna avdelning Björngärdet. Två av 
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kvinnorna har suttit endast på behandlingsavdelningen och en kvinna endast på den öppna 

avdelningen. Tre av dem har haft barn, som bott själva eller med andra anhöriga. Tre av kvinnorna har 

också haft en missbruksproblematik. En kvinna är av annan etnisk bakgrund.  

 Utifrån det faktum att kvinnorna täcker många av de variabler som tidigare forskning visat är 

aktuella för kvinnor i fängelset samt att urvalet varit begränsat har en bedömning gjorts att de fem 

intervjuer som genomförts genererat tillräckligt med empiri för att uppnå den mättnad som behövs i 

förhållande till studiens syfte.  

 

6. 3 Genomförande 

I följande avsnitt presenteras en beskrivning av intervjuerna samt tillvägagångssätt för bearbetning och 

tolkning. 

6.3.1 Beskrivning av intervjuerna 

Under våren och sommaren 2014 har jag genomfört fem stycken semi-strukturerade intervjuer med 

kvinnor som suttit på Färingsöanstalten det senaste året.  Intervjuerna har utgått från en intervjuguide 

(bilaga 2) med frågor som sedan tidigare förberetts utifrån studiens mer övergripande syfte.   

 Intervjuerna har tagit plats på olika ställen, men jag har alltid utgått från intervjupersonens egna 

önskemål. Detta för att de ska känna sig så bekväma som möjligt och därmed öka förutsättningarna för 

en så avslappnad intervju som möjligt. Den första intervjun tog plats på den organisation där kvinnan 

nu arbetar, den andra tog plats i en park, den tredje intervjun gjordes hemma hos kvinnans dotter, den 

fjärde på ett café och den sista på ett behandlingshem.   

 Vid varje intervjutillfälle har intervjupersonerna fått ta del av ett samtyckesbrev (bilaga 1) där kort 

information om studiens syfte och etiska riktlinjer presenterats. Genom att skriva under brevet gav 

samtliga intervjupersoner sitt samtycke till att delta i studien samt att intervjuerna spelades in.   

 Längden på intervjuerna har varierat mellan ca 20-40 minuter och har utgått från intervjuguiden.  

6.3.2 Bearbetning och tolkning 

Intervjuerna har noggrant gåtts igenom och tematiserats utifrån studiens huvudsakliga syfte. Utifrån 

dessa teman har sedan intervjuerna gåtts igenom ytterligare 2-3 gånger, då valda delar transkriberats 

ordagrant och klippts in under de olika teman som identifierats. Detta har därefter sammanställts i en 

deskriptiv text där citat presenteras löpande i texten för att visa på transparens.  

  Tolkningen utav materialet har sin grund i en hermeneutisk samt fenomenologisk tradition, då 

studien dels avser tolka textens mening utifrån språket som konstruktion av verkligheten men också 

vill förstå hur kvinnorna upplever sin situation (Kvale & Brinkmann 2009, s. 30). Inom hermeneutiken 

anses forskarens egen förförståelse särskilt viktigt, människan är en självtolkande varelse som hämtar 

sina förståelseformer i traditioner och historia. Utifrån denna förförståelse, eller fördomar som 

Gadamer (1960) menade att det var, får vi vår förståelse (Kvale & Brinkmann 2009 s. 67). 
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Hermeneutiken ger forskaren möjlighet att analysera sina intervjuer som texter bortom själva intervjun 

och även se den kontextuella tolkningshorisont som förmedlas genom historien och traditionen 

(Psalmer 1969 i Kvale & Brinkmann 2009 s.67). Neuman (2011) menar att genom att studerar en text 

utifrån och förstå vad den står för, kan man sedan försöka förstå hur delarna relaterar till helheten (s. 

101).  

 Utifrån den fenomenologiska traditionen försöker forskaren förstå sociala fenomen utifrån 

informantens perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem. Detta utifrån antagandet att 

den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Genom att fokusera på 

informanternas upplevelse av världen bidrar den till att klargöra förståelseformen i en kvalitativ 

intervju (Kvale & Brinkmann 2009, s. 42).    

6. 4 Litteraturanskaffning  

Under våren 2014 genomfördes ett flertal litteratur- och artikelsökningar på Ersta Sköndal Högskolas 

databaser Libra och Academic Search Premier. Utöver dessa har även sökmotorn Google Scholar 

använts. Följande sökord har använts och kombinerats på olika sätt, både på svenska och på engelska: 

Women, criminality, prison, reentry, gender, gender diffrences. Utöver detta har Kriminalvårdens 

hemsida och de inom området centrala forskares publikationslistor även fungerat som underlag till 

litteraturanskaffningen. 

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning våra observationer verkligen speglar det fenomen vi haft för 

avsikt att säga något om (Kvale & Brinkman, p. 264, 2009). Vidare menar författarna att validitet 

handlar om att forskaren kritiskt granskar och kontrollerar sitt eget arbete för att motverka selektiv 

perception och snedvriden tolkning (a.a., s. 268).   

 Kvalitativa studier eftersträvar dock oftast inte efter att uppnå en absolut sanning utan snarare en 

äkthet (Neuman, p.214, 2011). Jag har genom uppsatsen försökt uppnå validitet genom en kritisk 

medvetenhet av min egen förförståelse samt genom att ständigt återkomma till studiens övergripande 

syfte för att på så vis inte förlora fokus, utan undersöka det som avsetts undersökas.   

 Reliabilitet handlar om huruvida en studie kan upprepas och uppnå samma reslutat. Detta kriterium 

kan dock vara svårt att uppfylla i kvalitativ forskning då det är svårt att ”frysa” en social miljö 

(Bryman 2002, s. 257). Denscombe (2009) menar dock att den kvalitativa forskaren kan uppnå en viss 

reliabilitet genom att tydligt redogöra processer och beslut, med så mycket detaljer som möjligt för att 

göra det möjligt att granska forskningsprocessen. Jag har genom hela studien försökt applicera en 

transparens för att på så vis tydliggöra för hela forskningsprocessen.  

    En vanlig kritik när det gäller kvalitativ forskning är möjligheten att generalisera forsknings-

resultatet utöver den situation i vilken de producerats. Bryman (2002) menar att personer som 

intervjuas i en kvalitativ studie inte kan vara representativa för en population. Resultatet ska istället 

generaliseras i förhållande till teori (s. 270-271). Genom att förankra resultat i tidigare forskning och i 
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teorier kan dock allmängiltiga aspeker sägas bli applicerbart på närliggande fall i populationen 

(Esaiasson et al. 2012, s. 159). Denna studie har dock inte haft som mål att säga något generellt om 

kvinnor på Färingsöanstalten, utan vill bidra med en förståelse för kvinnors upplevelse av 

återanpassningsarbetet samt ge en ökad medvetenhet om genusaspekter i återanpassningsarbetet.     

6. 6 Etiska överväganden 

I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) publicerat 

implementerats för att uppnå en god forskningssed. Dessa fyra är: informationskravet, samtyckes- 

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informations- och samtyckeskravet har uppnåtts genom det samtyckesformulär (se bilaga 2) som 

presenterades för informanterna innan intervjuerna genomfördes. Formuläret innehöll information om 

studiens syfte och vilka rättigheter informanten har när den väljer att delta i studien. Innan intervjun 

genomfördes fick informanten skriva under samtyckesformulären för att försäkra författaren om att de 

läst samtyckesformulären, förstått informationen och sina rättigheter samt att det gav sitt samtycke till 

att delta i studien. 

 Gällande konfidentialitetskravet har insamlad data förvarats på en hårddisk som är lösenords- 

skyddad. Etiska överväganden är en viktig del av forskningsprocessen och det krävs att forskaren är 

väl medveten om eventuella konsekvenser som kan uppstå för den enskilde individen när denne väljer 

att medverka i en studie. Jag har i samtyckesbrevet (Bilaga 1) uppgett att intervjupersonen ska 

avidentifieras och som ett led i detta har jag medvetet valt att endast presentera en generell bakgrund 

om kvinnorna, detta för att minska risken att bli identifierad. En bedömning har gjorts att denna 

generella presentation ändå ger en relativt god bild av ”kvinnan” i intervjun. Vidare har informanterna 

avidentifieras i resultatdelen och presenteras endast med en kodning I1-I5, där I står för Intervjuperson 

och siffran de olika informanterna. Detta för att förenkla läsningen, då man på detta vis kan hålla isär 

vem som säger vad. När studien är färdigställd och har blivit godkänd kommer all data att förstöras.  

 Nyttjandekravet har blivit uppnått då den data som samlats in inte kommer att användas i ett icke-

vetenskapligt eller kommersiellt syfte, utan endast i vetenskapligt syfte och primärt för denna studie i 

fråga.  

  

6.7 Kritiska reflektioner 

Jag har under metodavsnittet varit inne på förförståelsen som en viktig del i forskningen på olika sätt. 

Jag har under min socionomutbildning ingått i en besöksgrupp på just Färingsöanstalten och besökt 

den en gång i veckan under fyra års tid, med vissa uppehåll vid utlandsstudier. Jag har dessutom en 

pappa som arbetar inom en organisation som arbetar med utslussning av kvinnor och män i fängelse. 

Sammantaget skulle jag säga att jag därmed har en relativt bra förförståelse för ämnet i fråga. Dock 

har förförståelsen, om än oundviklig, också lyfts som en eventuell begränsning utifrån validitets- 

begreppet.     
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 Maxwell (2005) menar att det finns två viktiga hot mot giltigheten av kvalitativa slutsatser. Det 

första är valet av data som passar forskarens befintliga teori eller förutfattade meningar. Det andra är 

huruvida viss data blir mer framträdande i forskarens ögon (s. 108-109).  Det är omöjligt att hantera 

dessa frågor genom att eliminera forskarens teorier, övertygelser eller perceptuella lins. Det är dock 

viktigt att erkänna detta och försöka förstå hur en viss forskares värderingar och förväntningar 

påverkar ledning och slutsatserna i studien och försök att undvika de negativa konsekvenserna 

(Maxwell 2005, s. 108.). Jag har genom hela studien försökt tillämpa ett kritiskt tänkande för att svara 

på dessa hot som ett sätt och försöka skapa medvetenhet om eventuella snedvridningar. 

 Utöver min förförståelse i ämnet så är även mitt intresse för feministiska frågor något som ligger 

till grund för att jag valt att studera detta ämnesområde. Utifrån min feministiska ståndpunk anser jag 

att det är viktigt att synliggöra strukturer i samhället som på olika sätt underordnar kvinnor, 

ekonomiskt, socialt och i det privata, för att på så vis kunna möjliggöra en förändring.  

 Utifrån kritisk reflektion kring metoden vill jag även lyfta valet av urval. Det finns flera aspekter 

som kan anses problematiska. Dels ställer jag mig kritisk till det faktum att jag inte fick komma in på 

anstalten för att genomföra intervjuer. Jag kan absolut ha förståelse för det eventuella merarbete det 

skulle innebära för personalen, men att neka mig tillträde fråntar också kvinnorna rätten att uttrycka 

sina åsikter. I fråga om den påtalade press som det skulle kunna innebära för kvinnorna att delta i olika 

forskningsstudier menar jag att det går att kringgå, då det alltid handlar om en frivillighet att delta i en 

studie. Jag vet dessutom från det faktum då jag varit på anstalten under tiden som jag skrivit uppsatsen 

att det funnits kvinnor som gärna hade velat delta men att lägga tid på en intervju under sin permission 

är något jag förstår att man inte prioriterar. 

 Den andra aspekten av urval jag vill lyfta och som kan anses vara kritisk är att de kvinnor som 

intervjuats alla för tillfället är ”på rätt väg”. Med detta menar jag att de eventuellt kan anses ha en 

annan syn på återanpassningsarbetet än de kvinnor som sitter på anstalt. Jag har dock valt att inte se 

detta, liktväl antalet informanter som en begränsning, då studien främst vill bidra med en förståelse av 

återanpassningsarbetet inne på anstalt ur ett genusperspektiv.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

7. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet ifrån de fem intervjuer som genomförts, vilka efter en 

sammanställning delats in i sex teman utifrån uppsatsens övergripande frågeställningar. För att läsaren 

ska kunna skilja på vem av intervjupersonerna som säger vad, presenteras svaren med I1- I5 framför, 

där I:et står för Intervjuperson. Detta är gjort med grund i de etiska övervägandena. Jag är medveten 

om att detta gör att texten till viss del bli opersonlig, men det är också ett medvetet val att inte ha 

fingerade namn. 

7.1 Behov utifrån ett återanpassningsperspektiv  

När det gäller behov som kvinnorna har för att klara av ett liv i frihet nämner de både behov de har 

inne på anstalten samt behov de har när de kommer ut. Inne på anstalt nämner kvinnorna behov så som 

möjlighet till individuella samtal, utbildning, adekvata behandlingsprogram samt möjligheter att 

upprätta ett kontaktnät utanför anstalten redan under tiden man sitter där. Det sistnämnda länkar även 

till de behov som kvinnorna uppger att de har när det kommer ut, vilket är att den dagen man blir fri ha 

ett skyddsnät att falla tillbaka på istället för att gå tillbaka till sitt tidigare liv. Vidare nämns också 

behovet av bostad samt arbete som viktiga faktor för att kunna återanpassa sig till ett liv i frihet. 

 Två av kvinnorna nämner ett mer övergripande behov i att få hjälp med att strukturera sina liv.  

I4:a säger att det är svårt att säga några specifika behov när hela hennes liv varit ett enda kaos fram 

tills det att hon hamnade i fängelse:  

Det där är så svårt… hela mitt liv har varit kaos liksom, så det är det… jag försöker liksom 

fortfarande finna mig själv på något sätt för jag har bara levt i skit […] jag har så mycket att jobba 

på med mig själv fortfarande. Jag växte upp med föräldrar som missbrukade, har bott på olika 

flickhem och levt i förhållanden där jag har blivit misshandlad och sådär. Min självkänsla var så 

pass låg när jag kom in [på anstalten] och jag försöker liksom varje dag bygga så att den ska bli 

bättre.  

 

Även I5 berättar om ett liv som varit väldigt kaotiskt och behovet av att få hjälp med att strukturera 

livet, men också svårigheten att sätta fingret på vilka behov man har:  

Mina behov var att få lära mig att ha struktur i min vardag och få hjälp att få ner mina tankar. Få 

kontroll över mitt tänkande. […] Jag visste ju att jag behövde hjälp, sen hur och med vad, det hade 

jag ingen aning om. Jag visste bara att det mesta i mitt liv var kaos liksom.  

  

Enligt I3 är en av förutsättningarna för att kunna återanpassa sig till samhället att ”man tar tag i det här 

som är det vanliga livet” och menar att det viktigt att anstalten informerar den intagna om vilka 

rättigheter de har och vad man kan göra för att ordna med arbete och lägenhet när man kommer ut. 

Utan boende menar I1 att ”man muckar med en påse vid grinden och har ingenstans att ta vägen”. Då 

menar hon att det är viktigt att redan inne på anstalten upprätta kontakter på utsidan för att på så vis ha 

ett skyddsnät när man kommer ut. Att bygga upp ett kontaktnät redan på anstalt menar även I2 är 

viktigt då dessa kontakter kan fungera som ett stöd när man kommer ut ur fängelset. Vidare menar I2 

att chanserna för att få ett arbete när man kommer ut skulle kunna öka om man får större möjlighet till 

studier och då även på mer avancerad nivå.  
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 Behovet av samtal lyfts fram av både I2 och I4. I2 menar att det behövs individuella samtal och 

terapi kring exempelvis relationer och ” allt som varit tidigare” i livet, för att kunna hantera det 

fortsatta livet efter vistelse på anstalt. Även I4 lyfter möjligheten att bearbeta det som man varit med 

om i livet och de känslor man går igenom medans man sitter på anstalt i samtal med psykolog som en 

viktig del i återanpassningsarbetet och att det är fortsatt viktigt även när man blir fri. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnornas behov dels handlar om praktiska saker så som att 

ha ett ordnat boende att gå ut till samt möjlighet till sysselsättning, men också mer sociala behov i 

form av upprättandet av kontakter på utsidan samt att i samtal få bearbeta händelser i livet för att få en 

större förståelse för sin egen livssituation men också för att få en mer strukturerad och hanterbar 

vardag.   

7. 2 Upplevelsen av ens egna förutsättningar 

 

I3 säger att en drivkraft för att lyckats har varit hennes envishet. Hon menar dock att många kvinnor 

inte har den kraften som behövs för att lyckas eftersom de är så trasiga och i ett så dåligt skick när de 

kommer till anstalten att de därmed kanske inte orkar ta de chanser som ges. ”Jag var också trasig, 

men jag använde allt det där, ilska och allt det där till att gör någonting bättre”. Även I5 talar om en 

inneboende styrka: 

Jag har alltid varit en krigare liksom. Jag har alltid vetat att jag kan om jag vill. Men det har ändå 

alltid varit kaos och så har man försökt ordna den ena biten, men då faller den andra. Just denna tid 

i mitt liv var extra kaosartad, så de förutsättningar jag hade var väl inte speciellt bra. 

 

I5 säger också att hon förstår att allt inte är helt enkelt när det kommer till att leva ett liv i frihet, men 

att: ”Det är en del av straffet att komma ut och fejsa saker och ting som kriminell. Det behöver inte 

alltid vara lätt, det kommer inte alltid vara lätt. Så är det”. Men menar att man med lite tålamod kan 

lyckas med det man vill inom sinom tid.   

 I1 beskriver hur hennes förutsättningar i princip var obefintliga. ”Jag hade ingen lägenhet, jag var 

dömd flera gånger, jag var heroinmissbrukare. Jag hade inga förutsättningar för att lyckas.” Hon 

påpekar också att grundförutsättningen för att lyckas är att man själv är motiverad, vilket hon själv inte 

var. Vidare menar hon att personalens drar alla över en och samma kan: ”De ser ner på oss. Det är så 

det känns… att vi inte kommer att lyckas.” 

 Till skillnad från I1 så menar I2 att hon såg ljust på sina förutsättningar och förutsatt att man får 

sina behov mötta i form av utsluss, ett nätverk av människor som kan stötta en samt möjlighet till 

arbete och boende när man kommer ut, så borde man ha förutsättningar att klara ett liv i frihet.  

 I4 såg dock inte sina förutsättningar som så goda när hon satt på anstalt. Hon beskriver hur hon var 

rädd för att gå tillbaka till det hon levde i tidigare och fortfarande till viss del är det även nu när hon 

kommit ut, trots att hon är på rätt väg: ”Man är som pånyttfödd och måste hitta vägar för att lyckas”, 

men poängterar att det är svårt eftersom hon aldrig tidigare varit i den här situationen.    
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7. 3 Upplevelsen av personalen  

Enligt kvinnorna finns det personal som är duktiga och kompetenta, men också de som är där av helt 

fel anledning så som till exempel maktmissbruk. Flera av kvinnorna upplever att den personal som är 

bra har tendens till att inte stanna så länge på Färingsö. De menar att orsaker till detta kan vara att de 

inte känner att de får utrymme att arbeta så som de skulle önska, att de anses komma för nära 

kvinnorna eller att de sätter sig emot ledningen och att de därför skulle behöva gå. I3 säger: 

De finns de som bryr sig, men det finns också de som skiter fullständigt i det och det är dem flesta. 

De som bryr sig slutar för det mesta för frustrationen över att de inte kan påverka, göra något 

bättre. För så fort de la sig i, sa; nej eller emot. Plötsligt fick de jobba mindre, försvann eller 

slutade. Det såg jag mycket. De som hade stake nog att säga emot, de försvann. 

 

Vidare menar I3 att man som intagen blir ifrågasatt. ”De tror inte på ens ord och ska alltid ha bevis”. 

Hon berättar om hur hon en gång varit sjuk och bett om att få komma till läkaren, men att personalen 

inte sa att det behövdes. Efter tre dagar fick hon till slut komma till ett sjukhus och det visade sig att 

hon hade en allvarlig infektion.  

 Enligt I1 är personalen en total katastrof: ”Det är fel människor på fel plats… de som verkligen är 

bra, de stannar inte kvar inom kriminalvården för de ser hur de är, de blir motarbetade, så det dras in i 

allt det här negativa.” 

 Även I2 menar att de som är bra, även om de är få, ofta inte stannar kvar så länge på Färingsö. 

Även om de är få på handen, så väldigt ödmjuka och bra och passande för yrket. Men de har ofta 

inte jobbat kvar så länge, eller så har de inte fått vara kvar för att de kommer för nära klienten. 

Varit för behjälpliga. […] Jag kan ju inte dra alla över en kam, men de har varit få, men som har 

varit väldigt, väldigt bra. Men de får inte hjälpa för mycket… en intagen, utan de ska ju först och 

främst sköta sitt arbete, sina rutiner. De här säkerhetsrutinerna. 

 

Rutinerna skulle också vara orsaken till varför man inte får så mycket hjälp och stöd ifrån personalen 

menar I2: ”De är så stressade och har så mycket med sina rutiner att de inte hinner sitta ner i enskilda 

samtal med intagna.” Hon menar att det också råder en brist på kontaktmän
4
 på Färingsö idag och att 

det endast är 4 stycken på 56 kvinnor, vilket är synd eftersom hon hade önskat en mer regelbunden 

kontakt med sin kontaktman.  

 Till skillnad från I2, så tycker I4 att de flesta i personalen har varit vänliga, men att de finns vissa 

som är otrevliga och elaka samt är där av den anledningen att de får möjlighet att utöva någon makt. 

Däremot menar hon liksom de andra kvinnorna att hon kan se att bra personal inte stannar så länge. 

”De får så jävla mycket skit från dom andra och sen känner dom till exempel, cheferna och sådär att 

man kommer för nära de intagna. […] det är sorgligt att det är så för dom bra personerna försvinner.” 

 Att många av dem som anses vara bra personal slutar är tydligt. I5 poängterar dock att det finns de 

som varit där länge och som är väldigt duktiga på sitt jobb. 

De finns de som är extremt duktiga och som har jobbat där länge och som stannar kvar liksom. 

Men sen är det absolut att vissa utav de duktiga försvinner. […] De vill väl hjälpa med den 

                                                           
4
 Kontaktmannen är en kriminalvårdare med speciellt ansvar för en eller flera intagna. I dennes uppgifter ingår 

bl.a. att tillsammans med den intagna planera för tiden i fängelset samt inför frigivningen. (Se: kontaktman).  
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potential de har […] Dem får inte till den där på Färingsö och då vill de väl utnyttja den 

potentialen på nått ställe där den fungerar bättre. 

 

Sammanfattningsvis finns det enligt kvinnorna både bra och dålig personal, men att tendensen är att de 

som är duktiga och bra inte stannar speciellt länge på Färingsö. Dock finns det undantag även här.  

 

7. 4 Kvinnornas upplevelse av programverksamheten 

I följande avsnitt presenteras kvinnornas upplevelse av programverksamheten inne på 

Färingsöanstalten. Med programverksamhet avses alla de schemalagda verksamheterna inne på anstalt, 

men också fritidsaktiviteter så som träning. Det genomgående svaret från alla kvinnorna på frågan om 

vilka verksamheter de deltog i var att de deltog i allt som gick att delta i. Dock skiljer sig deras 

individuella upplevelser av programverksamheten åt, till viss del ganska drastiskt.     

7.4.1 Behandlingsprogrammen 

När det gäller behandlingsprogrammen påpekar både I1, I4 och I5 vikten av att själv vara motiverad 

när man deltar i behandling, att mycket också ligger hos en själv för att få till en förändring. I4 menar 

att det handlar mycket om en själv och ens egna inställningar:  

”Vill man utvecklas och vill man förändras då gör man det bästa utav saken där. […] Det 

handlar också om hur man vill ta emot behandlingen […] Vill man ingenting med sitt liv 

och inte vill göra det bästa av saken där, då är det klart att de inte kan släppa en till 

behandlingen…”  

  

Även I1 menar att det är mycket som ligger hos en själv för att man ska få till en förändring. För henne 

var inte detta fallet: ”jag har inte varit redo att sluta. Jag har inte velat lägga ner”. Eftersom man på 

Färingsö kräver att man är motiverad för att delta i behandling så har hon hållit uppe färgen för att få 

det bättre under tiden hon suttit där, trots att hon egentligen inte velat få till någon sorts förändring. 

För att få till en förändring menar I1 att det handlar mycket om ärlighet. Hon ställer sig därför mycket 

kritiskt till att behandlingsprogrammen genomförs med kriminalvårdare. 

Det är svårt att vara ärlig mot en plit [kriminalvårdare][…] Låt säga att man tagit återfall på 

anstalten.  Jag kan inte sitta och vara ärlig om det för då sätter jag mig själv i problem och alla 

andra i problem. Man kan inte ha den här ärligheten med någon som jobbar och låser in en och 

samtidigt sitta med den i terapi, det funkar inte. 

 

Lösningen på det hela menar hon är att ta in externa personer som kan hålla i behandlingen och gärna 

människor som själva har erfarenhet av missbruk och kriminalitet. 

 I5 berättar att trots att hon var motiverad och ville ha hjälp så var hon skeptisk till att de skulle 

kunna hjälpa henne.  

När man kommer in dit så är ju personalen personal liksom. Det är dom med blåa kläder. Och sen 

är det vi intagna. […] Och då började de prata om program, som de har för oss. Men då kändes det 

helt fel att sitta och prata med personalen om kriminalitet och droger och sådana saker. 

 

Efter en kortare motivationskurs (MIK), upplevde hon ändå att det var helt okej att ha personal som 

programledare och även om hon inte ville vara så aktivt deltagande fick I5 komma in på 
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behandlingsavdelningen då hon uttryckt en önskan om förändring. Inne på behandlingen var det sedan 

de andra kvinnliga internerna som till slut övertalade henne att gå programmet VINN, vilket hon 

tycker är ett bra program.  

Vinn är ju kanske 20 olika ämnen vid 20 olika träffar och man börjar väldigt lätt. Enkla lätta 

områden att prata om […]. När man sitter sådär i grupp också så då behöver man inte riktigt känna 

att det är så mycket fokus på just mig. Man sitter där, diskuterar, känner efter hur mycket man vill 

öppna sig själv, men ändå tar del av och lär sig saker som programledarna undervisar. […] I början 

var det ju väldigt tufft, men ändå kul. Det var intressant. Och det var väldigt duktiga 

programledare. […] de lärde en mycket liksom. […] Sen med tiden så lärde jag mig om hur pass 

mycket jag ville öppna mig och så pass mycket gör jag det, och det jag vill prata om mig själv det 

kan jag göra. Jag lärde mig faktiskt extremt mycket. Extremt mycket lärde jag mig där, om mig 

själv.  

 

I3 tycker att behandlingsprogrammen är till hjälp utifrån ett återanpassningsperspektiv, men att man 

måste stänga av det faktum att programledarna är personal för att kunna vara ärlig i behandlingen. 

Vidare anser hon att programledarna bryr sig och för det mesta är bra, men att de ibland kan misstolka 

en. Hon berättar om en händelse då en av programledarna uppgett att hon tyckte att I3 hade mycket 

inneboende aggression och hur hon då frågade programledaren: ”Vad är det du ser i mig som är så? Är 

det för att jag säger det jag tycker? Jag kommer aldrig hålla käften. Jag sa: Jag har förlorat min frihet, 

men inte min yttrandefrihet och det där störde. Gud vad det störde”. 

 I2 tycker att vissa av behandlingarna har varit bättre än andra. ”Vissa av de här problemlösningarna 

och så […] är väl lite, vad ska jag säga… lite på lekskolenivå nästan, med olika rollspel och så” och 

fortsätter: ”En del kanske behövde det här”. Enligt I2 handlar KBT-programmen om ”logiskt tänkande 

och vanligt sunt bondförnuft. Så det har jag nog haft sedan innan om jag säger så, bara det att jag inte 

använt mig utav det”.    

I4 gick ett kortare program och ett längre program: 

… Det programmet som var betydligt längre, 20 träffar. Det gav mig väldigt mycket för att se hur 

jag levt och hur jag har blivit behandlad. Att steg för steg kunna bearbeta det som man har varit 

med om, för mig hjälpte det väldigt mycket. Däremot det här programmet på sex träffar, det 

hjälpte inte mig någonting. Men det där är väl från person till person.   

 

Precis som I4 påpekar så varierar upplevelsen av behandlingarna beroende på individen vilket också 

speglar sig i kvinnornas svar. Det som en tycker är bra tycker någon annan är sämre, men överlag så är 

alla utom en ändå nöjd med ett eller flera av behandlingsprogrammen och anser att de har varit till 

hjälp ur ett återanpassningsperspektiv. Vidare menar flera av dem att vad man får ut av behandlingen 

till stor del beror på vilken inställning man själv har. Några av kvinnorna menar att det känns svårt att 

sitta i samtal med personal och att det till viss del kan begränsa en när det kommer till att öppna upp 

sig, men att programledarna överlag har varit kompetenta.  

7.4.2 Arbetsuppgifterna   

När det gäller arbete inne på anstalten är kvinnorna generellt sett överens. De beskriver arbetet som 

monotont och meningslöst och anser inte att det förbereder dem på ett liv i frihet. På frågan vad hon 
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tycker om arbetsuppgifterna svarar I1: ”Det är ju sånt här monotont, meningslöst arbete. De borde 

hitta något som fyller en funktion. Vi får packa plåster eller babybags och blöjor hela dagarna.” 

 Även I2 trycker på enformigheten i de arbetsuppgifter som erbjuds.  

Det här med att packa babybags, det var ju jag lite less på […] Det blev ju kanske rätt länge att 

man gjorde det. […] Sedan har jag suttit och stickat raggsockor och virkat sjalar. Trekantssjalar 

och vanliga sjal…[…] kanske lite enformigt ett tag. Sen satt jag ju och sydde och då var det i alla 

fall tre olika slags saker; grytlappar, slarvar och köksförkläden […] så det var ju bra, inte lika 

enformigt. Lite fler moment.  

  

När det gäller hantverksarbetet tycker I5 att det känns förlegat och menar att det borde finnas andra 

arbetssysslor och hänvisar till Svartsjö (En manlig anstalt precis bredvid Färingsö) där männen har 

möjlighet både till djurskötsel och keramik. Hon menar att ett monotont arbete som stickning är 

jobbigt på psykologiska grunder: ”Man sitter redan i sin cell 12 timmar med tankar. När man stickar 

sitter man med sina tankar också. Det gör att man sitter med sina tankar 24 timmar typ.”   

 I3 är kritisk till att kvinnorna har till arbetsuppgift att packa blöjor och babybags då det river upp 

mycket känslor: ”Det finns många kvinnor som inte ens kan få barn. Jag tyckte det var en plåga… 

många eller de flesta av kvinnorna har förlorat sina barn [blivit omhändertagna]. Det är en ständig 

plåga att påminnas om barn”   

 När det gäller att packa babybags menar I4 att trots att de flesta är mammor och att det kan vara 

känsligt så får man tänka att: ”man gör ju ändå något gott för föräldrarna som föder de här barnen”. 

I5 säger att det inte är speciellt givande att packa men att hon ändå förstå att ”man får underlåta sig att 

göra det” och fortsätter: ”Vad ska man tycka liksom. Det är klart att man kan känna sig förolämpad att 

stå och packa babybags liksom. Men det är väl det som är en del av straffet också.” Trots det menar 

hon att det kanske ändå handlar om att få in de intagna i rutiner och få internerna att förstå att man inte 

kan vara så kräsen med jobb och påpekar: ”Det finns normala Svenssons som går till fabriker och 

jobbar och håller på med ungefär samma sysselsättning som vi gör på anstalten. Sen att det inte är 

speciellt kul eller utvecklande. Nej det är det inte.”   

 I5 säger att det kan vara svårt med arbete eftersom alla vill göra olika saker. ”Vissa vill jobba med 

kroppen, vissa vill sitta still” men tycker ändå att det vore bra om det erbjöds variation av 

arbetsuppgifter. Själv var hon en av dem som ville arbeta med kroppen men berättar att det är först när 

man blir betrodd som man får vara med i utelaget. ”Visar man framfötterna och försöker sköta sig så 

bra som möjligt får man till slut komma ut och jobba i trädgården”. 

 När de gäller arbetsuppgifterna säger I3 att det inte alls förbereder en för ett liv i framtiden och 

tycker att det borde erbjudas mer tid till studier eller praktiska arbetsutbildningar som till exempelvis 

frisör eller bilmekaniker istället.  
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7.4.3 Studierna  

Avseende möjligheter till studier tycker kvinnorna över lag att det borde ges mer tid till studier för de 

som vill, då det utifrån ett återanpassningsperspektiv kan skapa möjligheter till jobb eller fortsatta 

studier för kvinnorna efter att de blivit frigivna. För vissa av kvinnorna handlar det om att få kompletta 

gymnasiebetyg, andra vill kunna läsa på mer avancerad nivå och någon lyfter möjligheten till 

yrkesutbildningar, som något värdefullt.   

 Två av kvinnorna, I2 och I4, har gått den trädgårdsutbildning som bedrivs på anstalten. I2 tycker att 

det har varit en bra möjlighet som öppnar upp för jobbmöjligheter inom handelsträdgård eller park-

underhåll. För I4 handlade det mest om att ta alla chanser som gick till att förändra sitt liv. Även om 

hon inte vill jobba med trädgårdsskötsel så har det som drivit henne varit att: ”Nu gör jag något för 

mig och mina barn”.  

 I3 uppger att hon blivit erbjuden att gå trädgårdsutbildningen men menar att det inte var något för 

henne: ”Jag är ingen trädgårdsmänniska.” 

 Alla kvinnor menar att de lägger mer än den tid som ges på att studera, och flera menar att det 

krävs då det annars är svårt att klara av studierna. I3 menar att det borde ges mer tid till studier och att 

man idag blir begränsad då det ofta saknas resurser och man samtidigt också måste arbeta.     

Att få sticka, visst man lär sig och det är bra, men det borde finnas andra möjligheter. Kanske att 

man får mer tid till att plugga, för de som vill gör det […]men man blir begränsad. Det är en 

dubbelmoral tycker jag. Pratar man om en värdig framtid… om man vill studera så är det värdigt 

för det leder till jobb.” 

 

Även I5 menar att om man utformade mer individuella verkställighetsplaner så skulle man kunna 

erbjuda dem som vill studera att få mer studietid för att på så vis få möjlighet att få ut så mycket som 

möjligt av tiden på anstalt.  

 

7.4.4 Övriga aktiviteter 

När de gäller de övriga de övriga aktiviteterna på anstalten så är det möjligheterna till träning samt 

självförvaltningen som nämns.  

 I3 menar att även om Färingsös träningslokaler inte är de bästa så finns det engagerad personal som 

kan hjälpa en att komma igång. ”Jag ville gå ner i vikt. Jag sa; nej nu jävlar [namn] har du gjort allt, du 

måste tänka på dig. Du kommer ut också och ska inte se ut som en kossa. Då sa jag; jag behöver 

hjälp…” och den hjälpen fick hon.  

 I5 tycker att det finns bra möjligheter till aktiviteter, men påpekar att det är upp till individen själv 

att bestämma hur mycket den vill delta eller inte. Dock tycker hon det är konstigt att det inte är mer 

fokus på träning och hälsa eftersom Färingsö är en behandlingsanstalt och anser att personalen borde 

ges mer arbetstid för sådana arbetsuppgifter. ”Det mentala går ju hand i hand med det fysiska. Sitter 

man ner då mår inte kroppen bra och då mår inte psyket bra heller”.    
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 När det gäller självförvaltningen anser I5 att det är bra utifrån det faktum att man själv får 

bestämma vad man vill äta, men påpekar också att vissa kanske behöver lära sig att städa och laga mat. 

Behovet av att lära sig olika hushållssysslor är något som också I2 tar upp, men menar att detta var 

något som hon själv kunde redan innan hon kom in på anstalt. 

 I1 ansåg dock att det fanns några övriga aktiviteter.   

 

7.5  Planeringen inför frigivelse 

Om åsikterna kring programverksamheten skiljde sig åt så var åsikterna desto mer lika, om inte 

enhälliga, när det gäller upplevelsen av planeringen inför frigivelse. Det krävs bättre planering och 

mer och tydligare information.  

 Om planeringen för frigivelse inne på anstalten säger I4: ”Man får aldrig veta någonting. Det är 

alltid i sista sekund allt händer […]Det är väl en del av straffet. Det är så jag försöker tänka.” Hon 

menar att det krävs en bra planering i fall man ska ha möjlighet att lyckas eftersom det är så mycket 

som behöver klaffa. ”Det är svårt att komma ut och inte ha något boende, inget arbete… hur ska man 

då tänka att man inte ska gå tillbaka till kriminalitet?”. Hon påpekar dock att ansvaret för planeringen 

inte enbart ligger hos kriminalvården utan att även socialtjänsten behöver gå in i planeringen men att 

det i dagsläget ”är som olika enheter som tycker och tänker på olika sätt”.  

 Att det är mycket som ska klaffa i planeringen säger även I5. ”Många blir ju ivriga i det här och vill 

veta vad som kommer att hända och det tar tid att få alla bitarna på plats”. Hon menar att ovissheten 

gör att man har ”mycket up’s and down’s i måendet”, men att hon för egen del fick en bra planering 

till slut där hon kände att kriminalvården mötte hennes önskemål varefter de lärde känna henne och 

såg vad hon ville.  

 Både I2 och I3 menar att man själv måste vara drivande och ta tag i planeringen för att något ska 

hända. I3 beskriver planeringen som ”en cirkus” och fortsätter: ” Det låter perfekt, men det gäller som 

jag sa, man stå på sig och vara tjatig… och vara jobbig och också ta reda på sina rättigheter. Och jag 

var den jobbiga jäveln som tog reda på det […] och vågade ifråga sätta saker.” Vidare menar hon att 

även om man har ett längre straff så vill man börja sin planering i tid, för att man ska veta vad man ska 

göra den dagen man går fri.   

 För I2 tog inte planeringen fart förrän hon själv tog initiativ till det.  

Man får ligga i lite själv. Jag kan nog säga det att man kan inte gå och inte säga någonting, utan 

man får driva på, men ändå får man inte komma med för mycket idéer och bra saker, bra saker till 

frigivningen. Då stoppar de och sätter krokben för det, för dom vill ju komma med det, 

kriminalvården, själva.[…] Den intagne ska ju inte kunna komma med dem. För har det varit några 

bra förslag, då har de kommit med andra förslag. De vill ju komma med det bästa förslaget. Om 

det är för statistiken…    

Hon menar vidare att hon sett hur många kvinnor som faktiskt varit motiverade till att förändra sina liv 

inte fått den hjälpen de behöver från kriminalvården, när de väl står där vid avsatsen till ett liv i frihet. 
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Detta är något som även I1 säger: ”Jag vet ju hur många tjejer som helst som verkligen har varit 

motiverade och verkligen vill ändra sitt liv, som inte får den möjligheten.”  

 Vidare menar I1 att det krävs mer planering inför frigivning. Att man med detsamma kvinnorna 

kommer in i fängelset börjar titta på boende, upprätta kontakter och så vidare, så man har ett skyddsnät 

när man går ut. Hon anser att planeringen och möjligheten att komma på utsluss i princip är obefintliga 

i dagsläget, trots att mycket hänger på just detta för att man ska klara sig. Hon berättar: 

Man kan få en indragen vårdvistelse, möjligheten att få komma till ett behandlingshem på grund 

utav att man har för många misskötsamheter. Vilket kan vara en misskötsamhet för att du har för 

många trosor inne på din cell, du har inte bäddat sängen, som kan leda till att man inte får någon 

utsluss, vilket mycket hänger på.   

Enligt I2 är planeringsprocesserna sega och hon menar att det är frustrerande att vänta på beslut, som 

ofta kan dröja upp till 2-3 till tre månader att få.  Och menar att ”uthållighet, det är något som är bra att 

ha.” 

7.6 Upplevelsen av att vara kvinna i anstalt 

När det gäller upplevelsen av att vara kvinna i anstalt så är det flera olika faktorer som tas upp. Det 

många påpekar är det faktum att de upplever att det är svårare att vara kvinna i anstalt då de inte ges 

samma förutsättningar och resurser som till män i anstalt. De lyfter också moderskapet som en börda 

då man känner sig som en misslyckad mamma och dessutom upplever att man blir hårdare dömd i 

andras ögon. Andra faktorer som tas upp är att kvinnorna ofta är ”trasiga” och kämpar med dåligt 

själförtroende.  

 Enligt I1 så finns det en underliggande samhällssyn att en kvinna inte ska vara i fängelse, vilket 

hon också tror påverkar vården inne på anstalt. ”Vi är en minoritet och därför finns det kanske inte 

samma resurser som det finns för männen. Jag säger inte att männen har det bra, absolut inte, men jag 

tror att de har det lättare och bättre än vad vi har”.  

 Att männen skulle ha bättre förutsättningar är något som kommer upp flera gånger i intervjuerna 

och ofta är det skillnaderna mellan Färingsöanstaltens öppna avdelning Björngärdet och den öppna 

manliga anstalten Svartsjö som ligger bredvid som jämförs. I3 är en som tar upp skillnaden: ”Ett 

exempel; bara Svartsjö och Färingsö. Öppna i Svartsjö, öppna i Färingsö. Dom kan gå ut och fiska, 

bada och gå ut. Vi fick inte det. Varför? Det är ju samma klass”  

 Även I4 menar att det är stora skillnader på manliga och kvinnliga anstalter. 

Det är ju så annorlunda på kvinno- och mansanstalter. Det är verkligen det. Det verkar på något 

sätt som att de har lite mer respekt för män än gentemot kvinnor. Jag vet att det är helt annorlunda 

och att de har helt andra förmåner än vad kvinnor har. Det är bara att se på Svartsjö egentligen. 

Dom är utanför stängslet hela dagarna medan vi är innanför […]. Men bara för att dom har det så 

öppet så ska vi ha det så låst. Och det tycker jag är fel. […] Det säger att det bara är att acceptera, 

men jag tycker inte det är acceptabelt.    

 I3 berättar att det var viktigt för henne att känna sig fin för att på så vis må bra, något som hon 

upplevde att de andra kvinnorna också tyckte var viktigt. ”Det märkte jag, många tjejer som kom 
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direkt från gatan, att det finns ett behov att få känna sig fin.” Hon menar att mycket handlar om ett 

dåligt självförtroende. 

Mångas självförtroende är helt förstört. Det är något jag kämpar med hela tiden. Det spelar ingen 

roll vad folk säger, det ligger så djupt. Man har växt upp såhär, med dåligt självförtroende. Sen har 

man gift sig med en man som är sådär. Det har varit en självklarhet att jag inte duger.  

Vidare menar I3 att det är en myt att svenska fängelser är hotell och menar att det behövs insyn i 

fängelser, för det är mycket som inte syns. ”Ta våra kläder till exempel. Vi hade urtvättade tights med 

hål. Det är omänskligt. Sådana där fläckiga tröjor och så sa det att vi i kriminalvården slösar så mycket 

pengar på kläder. Jag såg inga bra, bara när vi fick dom där röda jackorna.” 

 I2 menar att det är mycket hårdare för en kvinna att sitta i fängelse. 

Att sitta som kvinna på anstalt är om man ska jämföra med en man den dubbla bestraffningen… på 

många sätt, om man har barn och så och sitter flera år. […] Jag tänker att den närmaste kontakten 

är med mamman och bryts den kontakten… Kvinnorna har haft det lite svårare att få barnen till 

anstalten […]. En regelbunden kontakt har vart svårare för kvinnor... Sen beror det på om barnen 

är på behandlingshem, omhändertagna, fosterhem eller med den andra parten.   

Vidare menar I2 att kvinnor i anstalt får en mycket hårdare stämpel på sig från samhället än vad 

männen får och att det är mycket lättare för dem att börja om när de kommer ut än vad det är för en 

kvinna.  

Som mamma och kvinna ute i samhället, stämpeln blir ju hårare än om en man gör ett brott och 

sitter inne. Det är mer skuld och skambelagt om en kvinna som kanske också har barn och är 

mamma inte klarar av att ta hand om sina barn, eventuellt missbruk och kriminalitet och sedan 

begår ett brott och sen straffet på det. Man blir mer stämplad som kvinna. 

Även I1 anser att det finns en svårighet för kvinnorna att ha kontakt med sina barn och att det spelar in 

mycket i ens psykiska mående. ”Man får lida mycket för grejer som skulle kunna ändras faktiskt.”      
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8. Analys 

I följande kapitel görs en analys av det resultat som framkommit i intervjuerna och som presenterats i 

förgående kapitel. Det teoretiska ramverket utgörs av genus och avvikelseteorier, vilka används som 

ett analysverktyg för att förstå föreställningar av den kriminella kvinnan i återanpassningsarbetet på 

anstalt. Detta görs utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där dessa föreställningar ingår i 

samhälleliga avvikelse- och genuskonstruktioner. Vidare utgör även den tidigare forskningen del av 

analysen som ett sätt att förankra och ge stöd åt studiens resultat.  

 Studiens syfte är tudelat, då den dels avsett undersöka kvinnors upplevelse av förutsättningar att 

förbereda sig för ett liv i frihet på Färingsöanstalten samt undersöka om det vidhålls en socialt 

konstruerad bild av kvinnan utifrån avvikelse- och genuskonstruktioner i det förberedande 

återanpassningsarbetet. Utifrån detta kommer därför visst resultat lämnas ute från analysen, då det får 

anses tala för sig själv i förhållande till den övergripande frågeställningen om vilka förutsättningar 

som ges inne på anstalt. 

 Det ska sägas att det är med viss spänning som jag tar mig an denna analys. En spänning mellan 

min tolkning av deras upplevelser som genusbaserade och deras egen individuella upplevelse av 

återanpassningsarbetet. Som tidigare forskare och feministisk kritik har påpekat så har jag utifrån min 

akademiskt privilegierade position kanske en annan synvinkel än kvinnorna själva (Naffines 1995; 

Millen 1997). Det är därmed inte den ultimata sanningen som framträder, utan beroende på vilken 

position man har eller intar kan det finnas även andra sanningar (Eliasson 1987; Laanemets 2002)  

 Fokus för denna analys kommer med andra ord läggas på att tolka olika fragment som framträtt i 

resultatet och som på olika sätt kan anses stå i relation till och vara relevanta i förhållande till den 

socialt konstruerade bilden av kvinnan i återanpassningsarbetet på Färingsö. Detta i förhoppning om 

att kunna bidra med en ökad förståelse och medvetenhet av genus som en viktig aspekt att ta i 

beaktning i återanpassningsarbetet.  

  

8.1 Programverksamheten  

Programverksamhet utgörs av flera olika delar som har till syfte att på olika sätt förbereda den intagne 

på ett liv i frihet. Utifrån syftet med studien är det dock en av aktiviteterna som blir mer framträdande 

när det gäller frågan om det vidhålls en socialt konstruerad bild av kvinnan i återanpassningsarbetet 

och det är arbetsuppgifterna. Det handlar om arbetsuppgifter som att sticka, sy och packa baby-bags. 

 Det finns flera aspekter som man kan problematisera med arbetssysslorna, bortom det faktum att 

kvinnorna själva upplever dem som monotona, meningslösa, förlegade, kränkande och oförberedande. 

Utifrån ett genusperspektiv kan de ses stå i direkt relation till vad som enligt en normativ femininitet 

anses vara kvinnliga värden, vilka ligger i den naturliga moderinstinkten och i det omsorgsfulla 

(Lander 2003a, s. 34). 
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 När man blir dömd till fängelse har man i enlighet med svensk lagstiftning också blivit dömd som 

en avvikare. Man har avvikit från normen för vad som anses vara ett korrekt beteende i samhällets 

ögon. Detta är vad Lander (3003a) kallar en stigmatiseringsprocess, vilket sker i interaktion med andra 

människor (s.36). När det gäller arbetsuppgiften med att packa babybags kan detta ses som ett 

förstärkande av den avvikande stämpeln som en kvinna fått av samhället när hon dömts till fängelse.  

 Flera av kvinnorna beskriver svårigheten med att vara mamma i fängelse och att det innefattar 

mycket skuld och skamkänslor då man inte kan ta hand om sina barn. Känslan av skam påverkar 

identiteten då den innebär en oro kring den egna livsberättelsens tillräcklighet (Scheff , 1997; 

Rettzinger, 1991; Giddens 1991 i Lindberg 2005, s. 45) Lindberg (2005) menar att kvinnornas känsla 

av otillräcklighet, förnedring, underläge och oduglighet bottnar i att de inte kan leva upp till de 

förväntningar som är länkade till den kvinnliga rollen (s.45), en roll som är baserad på den normativa 

femininiteten.  

 För att sätta arbetsuppgifterna i ett större sammanhang, i ett samhällsperspektiv, kan de olika 

sysslorna anses försöka reproducera och internalisera ”den könsbaserade arbetsfördelningen” (Connell 

2009, s. 109). I och med detta skulle man också kunna argumentera för att man vidhåller en socialt 

konstruerad bild av den underordnade kvinnan i förhållande till det rådande könsmaktsystemet vilket 

är tydligt i arbetslivet, där män sitter på högre positioner och har högre lön (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003 s.38). Att få möjlighet till arbete och studier kan därmed ses som en fråga om makt, 

då det ger kvinnorna en chans till livsförändring och att bli ekonomiskt självförsörjande.  

 Vad det gäller övriga aktiviteter så som behandlingsprogram, självförvaltning och idrottsaktiviteter 

är det svårare att generalisera detta till ett omedvetet vidmakthållande av den socialt konstruerade 

kvinnan. Självförvaltningen kan relateras till den normativa femininiteten i form av att det är 

stereotypa kvinnosysslor det handlar om. Dock är självförvaltningen något som finns på både manliga 

och kvinnliga anstalter. Enligt kriminalvården handlar det om att förhindra att de intagna blir 

institutionaliserade och förlorar handlingskraft i avseende att sköta vardagliga sysslor. Det handlar 

också om att träna den intagne i vardagskunskap samt göra dem medvetna om kostnader som kommer 

med att driva ett hushåll (se: självförvaltning).  

 De åsikter som framkommer i kriminalvårdens beskrivning av självförvaltningen skulle kunna ses 

stå i relation till de definitionsprocesser och kategoriseringar, vilket är förbundet med den makt som 

personer ges baserat på deras yrkesroll och vars kunskap om ”den andre” blir en vedertagen sanning 

(Lander 2003a, s. 37). I tidigare forskning, både i Landers avhandling (2003) och i Lindbergs studie 

(2005) framkommer det att man inom kriminalvården försöker uppfostra de intagna, att de anses sakna 

kvinnliga värden i form av kunskaper kring hushåll och hygien och behöver rutiner.  

 Att personalen på Färingsö skulle stå för dessa åsikter är inte något som framträdde i mina 

intervjuer. Däremot påtalade flera av kvinnorna själva i samtal om arbetsuppgifter, självförvaltning 

och behandlingsprogram att det kan finnas andra kvinnor som har dessa behov. Exempel på behov 

som de tar upp att andra behöver är: Att komma in i rutiner, ”barnsliga aggressionsövningar” i 
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behandlingen eller kunskaper i barnuppfostran på grund av att de tidigare ”skitit i sina barn” på grund 

av sitt missbruk. 

 Enligt Smith (1990) skapar kvinnor sig själv kontextuellt beroende på tid plats och rum, och att 

denna konstruktion sker i relation till socialt och kulturellt färgade uppfattningar om vad som anses 

passande för hur en kvinna bör vara. Femininiteter konstrueras och reproduceras i sociala 

konstruktioner (i Lander 2003a, s. 33). Det blir tydligt i kvinnornas uttalande om andras behov att den 

normativa femininiteten också skapas i relationen kvinnorna emellan.   

8.2 I den andres ögon – kriminalvården och samhället  

Enligt de Beauvoir (1989) så formas individens subjektivitet i relation till dennes livsvillkor. På så vis 

påverkas individens bild av sig själv både av den situation den lever i, men också hur man blir bedömd 

utifrån sin situation. Synen på sig själv skapas i andras ögon. Det blir dock tydligt att det inte endast är 

i återanpassningsarbetet som den socialt konstruerade bilden av kvinnan skapas, utan att den 

normativa femininiteten är nedlagd i kvinnan långt innan och att detta påverkar henne även inne på 

anstalt. Jag har redan i ovanstående avsnitt lyft fram känslan av att vara en misslyckad moder, vilket är 

en avvikelse från den normativa femininiteten i samhällets ögon. Något som också förstärks i 

arbetssysslorna med att packa baby-bags.  

 Att se sig själv som en avvikare uppstår först när man identifierar sig som en genom att andra ser 

dig som en avvikare (Lemert 1951 i Lander 2003a, s. 36). Kvinnorna har blivit dömda som avvikare i 

och med att det blivit dömda till ett fängelsestraff, men något som framträder i intervjuerna är att de 

även dömer sig själva. Det kan ses i kvinnornas uttalande om att det tycker att det kanske inte är mer 

än rätt att de ska behöva underkasta sig arbetssysslor som upplevs kränkande, att det inte är mer än rätt 

att de ska behöva vänta på beslut och att leva i ovisshet. Att det är sådant man får ta. Att det är en del 

av straffet. Detta är något som även skulle kunna ligga i kvinnornas dåliga självkänsla, något som flera 

av kvinnorna beskriver att de har och dagligen kämpar med. Något som lagts till grund tidigt i deras 

liv och sedan fortsatt förfölja dem genom i livet och i relationer till män.  

 Kriminalvården är en statlig institution och man skulle utifrån genusteorier kunna argumentera för 

att de därmed speglar samhällets normer (Connell 2009, s. 109). Samhället normer som stort har stor 

påverkan på konstruktionen av kvinnan och hur hon konstruerar sig själv. Inne på anstalt så kan 

kvinnan dels konstrueras i återanpassningsarbetet, men också i förhållande till rådande 

samhällsnormer utanför anstalt. Genus iscensätts också genom olika kroppsliga uttryck och handlar 

om att passa in i olika skönhetsideal (Lander 2003a, s. 32).      

 Kvinnor har generellt sett inte samma möjlighet att göra anspråk på sin identitet som män har, då 

dessa snarare speglar mäns typiska fantasier och förväntningar på kvinnan än deras egna uttryck för 

den de är. Kroppen är en väsentlig del när det kommer till att uttrycka sig själv, men kvinnans kropp 

blir i stor utsträckning en reflektion av patriarkala normer vilka införlivas genom estetiska koder för 

vad som anses feminint snarare än självbestämd individualitet (Lury 1996; Tyler & Abbot 1998 i 
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Hancock 2000, s. 48). Skönhetsideal handlar om att kvinnor ska leva upp till vissa kroppsliga ideal. 

Dagens slanka kroppsideal kan anses vara ett slags moralisk styrka och markör för framgång, 

självbehärskning och socialt uppåtsträvande (Bordo 1993 i Lander 2003, s. 146). 

 En utav kvinnorna berättade hur hon tog tag i träningen för att inte komma ut ur fängelset och ”se 

ut som en kossa”. Detta tolkar jag som ett uttryck för att vilja passa in i ett rådande skönhetsideal, att 

passa in i en rådande femininitet. Det skulle också kunna tolkas som ett behov av att återupprätta något 

som kan betraktas som en värdig kvinna. Det är oundvikligt att inte komma tillbaka till att den 

subjektiva upplevelsen av oss själva sker genom andras ögon, men också utifrån den situation vi 

befinner oss i (de Beauvoir1989).   

 Samma kvinna som beskriver sin kropp som en kossa, påpekar också vikten av att få känna sig 

vacker. Ett behov hon såg även hos andra kvinnor och beskriver samtidigt kläderna som omänskliga. 

Ordet respektabel beskrivs i Nationalencyklopedins som ”en person som beter sig efter rådande 

normer och därför väcker respekt”. Exempel som ges på sammanhang där ordet används i är; 

respektabelt jobb, respektabelt namn och respektabelt klädd. Att bli respektabel handlar om att 

uppfylla olika kriterier för att uppnå den normativa femininiteten, för att själva och av andra uppfattas 

som en god kvinna (Skeggs 1999). Lander (2003) menar att för att uppfattas som en god kvinna ingår 

olika strävanden och kontrollmekanismer för att inte betraktas som en fallen kvinna (s.136). Kroppen 

går att kontrollera och man kan på så vis återta en respekt genom att fysiskt passa in i en form som 

utifrån samhällsnormer anses respektabel. 

 Genom kroppsliga uttryck bedöms vi. Blicken har en social maktfunktion, då det är genom den 

andres ögon vi värderas och klassificeras. Estetetik blir en fråga om klass och makt. ”Den värdering 

andra gör av dig blir också en del av den värdering du gör av dig själv” (Prieur 1994, s. 159 i Lander 

2003 s. 139). Enligt Skeggs (1999) är en aspekt som ofta glöms bort i sammanhanget att försöka passa 

in som något man inte är. Att vara kriminell behöver trots allt inte vara något som syns utanpå, även 

om det också finns stereotypa uppfattningar hur en sådan person ser ut, men att då få framföra sig själv 

utifrån vad som anses vara en värdig kvinna kan anses särskilt viktigt för kvinnorna inne på anstalt då 

de i många aspekter misslyckats med det i samhällets ögon.    

 Det är därför intressant att det också sker en slags dekonstruktion av kvinnan i fängelse. Enligt 

Foucault (1977) är makten något som framförallt utövas diskursivt, genom vårt sätt att tala om och 

kategorisera människor. Den har direkta effekter på människors kroppar som disciplin, men också när 

det gäller hur människor identifierar sig själva och ser på den egna platsen i världen (i Connell 2009, s. 

108).  

 En aspekt av detta går att finna i en av kvinnornas berättelser om hur det ökade säkerhetstänket 

gjort att man plockat ifrån kvinnan många av de saker som gör att man får känna sig lite kvinnlig, så 

som parfym, mattor, dukar och blommor inne på rummet. Allt för att det ska bli enklar att söka 

igenom rummen. Detta kan ses som en del av den avidentifiering som enligt Goffman (1990:14) sker 

av en person när den kommer till fängelset då personen blir ifråntagen de sociala arrangemang som 
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tidigare utgjort föreställning om sig själv (i Lindberg 2005, s. 33). Detta leder till en 

förnedringsprocess och ett ständigt nedvärderande av det egna självet En process där personen ständigt 

erfar känslor av rollförluster (a.a.).  Även detta är något som man dels skulle kunna länka till 

kvinnornas rollförlust som mamma, men också som något som ligger till grund för de känslor av 

nedvärdering som kvinnorna uttryckte.  

 En annan aspekt som kan tas upp i relation till denna process återfinns i att rätten att fatta beslut 

minskar och möjlighet att kommunicera med omvärlden. Detta är något som kontrolleras utav 

kriminalvårdarna och deras möjlighet till kontroll av kvinnorna skapar oundvikligt ett ”vi och dom”. 

(a.a.) Flera av kvinnorna pratar om en upplevelse av att vara i underläge gentemot kriminalvårdarna, 

att inte blir trodd på och alltid behöva bevisa sin sanning. Känslan av att vara rättslös och 

misstänkliggjord i sin relation till myndigheter var något som även framkom tydligt i kvinnornas 

berättelser i Landers studie (2003, s. 266). Att inte bli betrodd kan ses förstärka en känsla av avvikelse.    

 Lander (2003a) tar upp att det redan som barn sker en kontroll av flickor utifrån en kroppslig 

disciplinering genom att objektifieras som söta och snälla och på olika sätt uppmanas att hålla sig 

tillbaka (s. 32). Detta kan ses i den beskrivning som ges av planeringen inne på fängelset, att man inte 

ska vara för pådrivande, utan att man ska låta kriminalvården komma med förslag. Att man anses vara 

”jobbig” om man vill ta reda på sina rättigheter och man hellre ska ligga lågt.  

 Sammanfattningsvis har det här avsnittet behandlat aspekter av den socialt konstruerade bilden av 

kvinnan i återanpassningsarbetet, men också hur det i arbetet inne på anstalter upprätthålls en bild av 

en avvikare genom olika kontroller. En kontroll som inte kan anses stå i direkt relation till frågan om 

kön. Det är inte heller endast i kriminalvårdens verksamhet som den socialt konstruerade bilden av 

kvinnan uppstår utan även i kvinnans egen relation till samhälleliga förväntningar på en kvinna vilket 

ändå tar sig uttryck på olika sätt inne på anstalt.    

 

8.3 Att vara det andra könet i anstalt  

Genusbaserad ojämlikhet uttrycks ofta i termer av kvinnors bristande resurser i förhållanden till mäns. 

Ofta är det en ekonomisk fördel som lyfts fram, men det handlar också om andra fördelar som män 

tilldelas i form av auktoritet, respekt, service, trygghet, bostäder, tillgångar till institutionaliserad makt, 

känslomässigt stöd och kontroll över det egna livet (Connell 2009, s. 188).     

  I samtal om hur det är att vara kvinna på anstalt så lyfter samtliga kvinnor upp orättvisa skillnader i 

förutsättningar för kvinnor och män som sitter på anstalt. Det ska sägas att alla kvinnorna på ett eller 

annat sätt har haft ”insyn” i manliga anstalter exempelvis genom anhöriga som suttit i fängelse. De 

upplever att det är stor skillnad vad det gäller förutsättningar och förmåner, men också i form av 

respekt. 

 Det återkommande exemplet som tas upp är skillnaderna i förutsättningarna för de manliga 

internerna på den öppna anstalten Svartsjö och för de kvinnliga internerna på Färingsöanstaltens öppna 
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avdelning Björngärdet. Där Björngärdet är inhägnat och Svartsjö inte är det och de manliga internerna 

har möjlighet att röra sig mer fritt, gå och bada, fiska eller spela fotboll.    

 När det gäller normer och avvikelse är en kvinna som begår ett brott mer av en avvikare än om en 

man begått ett brott, eftersom mannen har kommit att bli norm när det gäller den kriminella (Lander et 

al. 2003, s 8ff). Detta medför som sagt ett större stigma för kvinnor som är involverade i kriminalitet 

(Estrada och Nilsson, 2012). Det fysiska staketet runt Björngärdet kan ses som en spegling av 

samhällets hårdare stämpel på kvinnor som begår brott i jämförelse med män. 

  När det gäller kvinnor i anstalt så har de enligt Kriminalvårdsstyrelsen (2000b) aldrig begått mord 

eller grövre misshandel på andra intagna eller personal. Inte heller har de genomfört upplopp eller 

utfört spektakulära rymningar. Detta är handlingar som har utförts utav män, men trots det har 

kvinnorna blivit offer för de åtgärder och restriktioner som vidtagits. 

 En av kvinnorna berättar om ett hårdare klimat inne på anstalt till följd av ett mer utbrett 

säkerhetstänk, vilket hon tror är en följd av att det begicks att antal rymningar från manliga anstalter i 

början av 2000-talet. Hon menar att även om det inte är kvinnor som rymt blir de lika påverkade av 

konsekvenserna, att det blir en kollektiv bestraffning.   

 Att kvinnor dras över samma kam som män har också lyfts fram i feministisk kritik gentemot 

kriminologisk forskning. Mannen blir den beständiga normen, ändå anses teorierna och metoderna 

vara könsneutrala och för att lyfta fram kvinnornas perspektiv har de endast lagts till i resonemangen 

och studier gjorda på män (Lander 2003). Att vara det andra könet i anstalt handlar med andra ord 

också om bristande kunskaper om kvinnor och deras behov och förutsättningar.  
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9. Avslutande diskussion  

Enligt de Beauvoir (1989) så är verkligheten något ständigt pågående och föränderligt och varje 

individ uppfattar verkligheten på sitt eget sätt beroende på sina erfarenheter, värderingar och 

tolkningar. Med detta som en slags grundförståelse så är det därmed inte konstigt att kvinnornas 

upplevelse av sin tid i anstalt och av återanpassningsarbetet varierar från person till person. Dock står 

studiens resultat ifråga om de behov som kvinnorna uppger för att klara av ett liv i frihet alla att finna i 

både internationell samt nationell forskning som tidigare gjorts på kvinnor i anstalt (Se: Spjeldnes et 

al. 2014; Lindberg 2005).  

 Det känns inte som att man behöver lägga fram speciellt många argument för att hävda att en 

kvinna i anstalt är en avvikande kvinna. Hon har blivit definierad och dömt av samhället, i enligt med 

svensk lagstiftning, som en avvikare. Utifrån Landers teoretiska ansats har jag försökt förstå, utifrån 

social konstruktivistiska perspektiv, kvinnornas upplevelse av återanpassningsarbetet på anstalt. 

 Av resultatet framkommer det att det främst är i arbetsuppgifterna inne på anstalten som det 

vidhålls en socialt konstruerad bild av kvinnan. Det är dock inte endast i återanpassningsarbetet som 

denna konstruktion sker, utan kvinnorna konstruerar även sig själva beroende på sin kontext. Det man 

kan se är att kvinnan förhåller sig till olika samhälleliga normativa femininiteter även inne i fängelset.  

 Min studie är inte på något sätt lika omfattande som Lindbergs (2005) studie. Trots det går det 

mesta av resultatet att förankra i det som framkom i hans studie av kvinnorna på Hinseberg. Den 

gjordes som tidigare nämnts på uppdrag av Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsenhet för att 

få en större förståelse för kvinnor i fängelse. Det som är intressant är att det snart är nio år sedan 

studien gjordes och av mitt resultat framkommer det att kvinnor inne på anstalt än idag anser att 

arbetet är meningslöst och att det behövs mer individuella verkställighetsplaner och framförallt en 

bättre planering inför frigivning. Detta trots att det enligt lagar och kriminalvårdens riktlinjer läggs 

stort fokus på att man ska arbeta för att hjälpa de intagna att återanpassa sig till samhället.   

   Utifrån ett feministiskt perspektiv handlar den här studien om att synliggöra den sociala 

konstruktionen av kvinnan, vilken kan ligga till grund för en könsmaktsstruktur där kvinnan är det 

underordnade könet. Inom kriminalvården menar jag att det handlar om att det är viktigt att inte föda 

de strukturerna i arbetet med kvinnorna.  

 Resultatet i min studie kan inte generaliseras annat än till övergripande teorier, men förhoppnings- 

vis kan det väcka en medvetenhet i frågan och på så vis hjälpa till att motverka en genusblindhet, och 

därmed möjliggöra ett bättre återanpassningsarbete för kvinnor.   
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10.  Förslag på fortsatt forskning  

I denna studie är det kvinnornas egen upplevelse av återanpassningsarbetet som belys. Utifrån det som 

framkommer i resultatet hade det även varit intressant att se om deras upplevelse överensstämmer med 

personalens upplevelse av återanpassningsarbetet. Hur upplever det sitt arbete och sin möjlighet till att 

förändra och påverka kvinnorna i återanpassningsarbetet? Upprätthåller personalen en socialt 

konstruerad bild av hur kvinnan bör vara? Mitt förslag till fortsatt forskning blir att vrida fokus från 

kvinnorna och deras upplevelse av sig själv i de andras ögon, till att fokusera personerna vars ögon de 

har på sig i återanpassningsarbetet, det vill säga kriminalvårdspersonalen.       
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Bilaga 1- Samtyckesformulär 

 
Information om studien: 

Mitt namn är Emelie Folcker och jag studerar socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola. Syftet 

med studien är att studera kriminella kvinnors erfarenheter av vilka möjligheter som ges för att 

förbereda sig på ett liv i frihet efter en tid på Färingsöanstalten. Utifrån detta avser jag sedan att göra 

en genusanalys utifrån teorier kring avvikelse- och genuskonstruktioner för att se hur det eventuellt 

påverkar det förberedande återanpassningsarbetet.  Datainsamlingen är semistrukturerade intervjuer 

med kvinnor som nyligen suttit eller sitter på Färingsöanstalten.  

 

Jag vill informera dig om att:  

 Din medverkan i studien är frivillig och du kan när du vill avbryta din medverkan.  

 All information kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer vara avidentifierad i 

uppsatsen.  

 Intervjun kommer att bli inspelad.  

 All data kommer att förvaras säkert på en datahårddisk som är skyddad med ett lösenord 

som endast jag kan.  

 Endast jag och min handledare kommer ha tillgång till insamlad data.  

 När studien är färdigställd och uppsatsen godkänd kommer all data att bli raderad.  

 Du har rätt att ta del av den färdiga studien.   

 

 

 

 

Jag har läst och förstått informationen och ger mitt samtycke till att medverka i studien. 

 

 

 

....................................................                          ..................................................  

Signatur                                                                 Datum  

 

 

 

 

 

Kontakt:                                                                 Handledare:  

Emelie Folcker                                                      Magnus Karlsson, docent i socialt arbete 

emeliefol@hotmail.com                                        magnus.karlsson@esh.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

-Ålder? 

-Hur långt var ditt straff? 

- Har du suttit på anstalt fler än en gång? 

I så fall: 

-Har du upplevt någon skillnad på återanpassningsarbetet mellan gångerna när du suttit? På vilket sätt? 

 

Vilka behov skulle du säga att du hade när du satt på anstalt för att klara av ett liv i frihet? 

- På vilket sätt tycker du att man mötte dina behov från anstaltens sida? 

 

Vilka program och aktiviteter (arbete,studier, sport etc.) deltog i när du satt på anstalten? 

- Vad tycker du om dem? 

- På vilket sätt skulle du säga att de förberedde dig för ett liv i frihet? 

 

Hur upplevde du att personalen såg på dig och dina behov? 

 

Hur upplevde du att personalen såg på dina förutsättningar för ett liv i frihet? 

 

Hur skulle du beskriva att planeringen såg ut inför din frigivelse? 

 

Hur skulle du beskriva att det är att vara kvinna på anstalt? 

 

Har du något du vill tillägga som du tycker är viktigt att ta upp när det gäller återanpassningsarbete på 

kvinnoanstalt? 
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