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Abstract 
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Title: “A double deviant” - A qualitative study about students´ of social work views on 

women´s crime [Translated title] 

Supervisor:  

Assessor:  

 
 
The purpose of this study has been to survey Swedish students of social workers views on 

gender in correlation to delinquency. By doing so, we hoped to gain knowledge in how 

opinions on gender differences are constructed, with focus on femininity. The study was 

conducted through interviews with two focus groups, containing two vignette case. In total, 

12 students of social work from the Linnéuniversitetet in Växjö participated and the students 

where participating in different semesters of the social work program. The material was 

analyzed through a quality content analysis and interpreted based on Hirdmans theory on 

gender. The results showed that the student's views and opinions on gender and crime affected 

their construction of gender differences. The students reported male and female beliefs that 

were in line with what crimes men and women do. The survey also showed that the student's 

excused women's delinquency, which was not shown when asked for opinions on men's 

crime. 
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Förord 

 
Vi författare av studien vill rikta ett tack till de socionomstudenter som deltagit i vår studie. 

Utan deras medverkan hade studien inte blivit möjlig att utföra. 

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Marie Eriksson som hjälpt oss under processens 

gång under uppsatsskrivandet. 

 

/Mia Bengtsson & Lina Olsson 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Enligt Brottsförebyggande rådet (2016) anmäldes över 1,5 miljoner brott år 2015 i Sverige. 

Av anmälda brott misstänktes drygt 80 % vara begångna av män och 20 % av kvinnor 

(Brottsrummet, uå). Samma år visade kriminalvårdens statistik att det var 6 % kvinnor och 94 

% män som togs in på anstalt, vilket har varit oförändrat under de senaste tio åren 

(Brottsförebyggande rådet 2016). 

Historiskt sett har den låga andelen kriminella kvinnor varit ett faktum som inte väckt något 

större intresse inom forskning vare sig nationellt eller internationellt. De teorier som finns 

angående brottslighet har också främst fokuserat på att förklara mäns kriminalitet (Bisi 2002). 

De förklaringar som lanserats till kvinnors kriminalitet har sökts i de biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor samt i de socioekonomiska förhållandena som formar deras 

livsvillkor. Det gemensamma för dessa förklaringsmodeller är att mannen ses som normen. 

Män anses vara en måttstock för det normala och kvinnor betraktas som avvikande från och 

underordnad normen (Ekbom, Engström & Göransson 2011, ss.108-109). Kvinnor som begår 

brott har historiskt sett betraktats som dubbelt avvikande; dels för att de bryter mot lagen och 

dels för att de bryter mot de föreskrivna normerna om kvinnligheten, således föreställningar 

om hur en ”riktig” kvinna ska vara (Zorc-Maver & Zrim-Martinjak 2013; Yourstone 2008, ss. 

6-13). 

Historiskt sett har det funnits en föreställning om att kvinnor som begått brott är avvikande, 

monstruösa och de betraktas inte som “normala” kvinnor. Brott har ansetts som en okvinnlig 

aktivitet och följaktligen begår inga ”riktiga” kvinnor brottsliga handlingar (Wångmar 2016). 

Under de senaste åren har intresset ökat för att undersöka kriminalitet ur ett genusperspektiv. 

Den moderna forskningen utgår från att innehållet i könsrollerna ger olika förutsättningar för 

män respektive kvinnor, vilket i sin tur bland annat kan påverka bilden av genus och 

kriminalitet. Det ligger till grund att samhällets normer och värderingar påverkar könsrollerna 

och i relation till kriminalitet har det bland annat visats sig ha betydelse för hur brottslighet 

uppfattats, hanterats och bedömts (Ekbom, Engström & Göransson 2011, ss. 109-110). 

I en rapport från Åklagarmyndigheten (2007) kartlades domstolarnas straffmätning och 

påföljder i brottsmål rörande män och kvinnor. Resultatet visade att kvinnor särbehandlades i 

påföljdshänseende och att andelen kvinnor som dömdes till skyddstillsyn respektive villkorlig 
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dom var högre än motsvarande andelen männen (Åklagarmyndigheten 2007, s. 125). Det 

visade sig även i Ahloas (2010) avhandling att kön hade en påverkan på hur män och kvinnor 

bedöms för(utifrån) samma brott. Deltagarna i studien bestod av studenter och 

yrkesverksamma inom rättsväsendet. Resultatet visade att deltagarna bedömde kvinnor och 

män på olika sätt i de rättsfall som presenterades.  

Vid vår genomgång av tidigare forskning om kvinnor och brottslighet har vi inte hittat några 

studier om hur problemet uppfattas av socialarbetare. Vi ansåg att detta var ett intressant och 

angeläget område att studera eftersom socialarbetare kan komma i kontakt med kriminella i 

sin yrkesprofession. Socialarbetarnas synsätt, normer och föreställningar kan därmed komma 

att få direkta konsekvenser för hur stödet till de kriminella och även andra utsatta människor 

kommer att utformas. Därför ser vi det som vetenskapligt relevant för ämnet socialt arbete att 

studera om det finns skillnad i hur kvinnors respektive mäns kriminalitet uppfattas av 

socialarbetare och om detta kan påverka deras bedömningar i arbetet. I vår studie har vi valt 

att utgå ifrån socionomstudenter, eftersom de är framtidens socialarbetare. Deras normer och 

föreställningar kommer att spela en central roll på arbetsfältet och i förlängningen forma både 

hur brottslighet och kriminella tolkas och bedöms.  

1.2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka socionomstudenters syn på genus och 

kriminalitet för att därigenom få en fördjupad kunskap om hur könsskillnad konstrueras i 

förhållande till kvinnligt och manligt.  

 

1.3. Frågeställningar 

• Finns det skillnader på hur socionomstudenter reflekterar om kvinnors respektive mäns 

kriminalitet och hur kommer dessa skillnader i så fall till uttryck? 

• Vilka föreställningar och normer uttrycker socionomstudenter om kvinnligt och manligt? 

• Hur ser socionomstudenter på kvinnor respektive män som begår brott utifrån normer och 

föreställningar om kvinnligt och manligt? 

 



 

3 
 
 

2. Tidigare forskning 
I avsnittet tidigare forskning presenteras forskares teorier om vägen till kriminalitet, hur 

bedömning och kriminalitet ser ut utifrån ett könsperspektiv samt kriminalitet utifrån normer 

och föreställningar om kvinnligt och manligt. Vi har valt att utgå från två teman för att 

tydliggöra för läsaren.  

2.1. Studier om faktisk brottslighet ur genusperspektiv 

Bisi (2002) menar att när det görs analyser och tolkningar av kvinnliga beteenden brukar det 

ses som ett separat ämne. Det är inte förrän i modern tid som det har skett små förändringar i 

de strukturer och funktioner som finns på synen hur en familj ska se ut och att kvinnor nu ses 

som självständiga personer. I västvärlden har kvinnor uppnått, åtminstone i teorin, de 

fullständiga rättigheterna som självständiga och de har fått en större personlig frihet. Kvinnor 

har större möjligheter att styra sina egna liv och har nästan samma status som män. Trots det 

finns det fortfarande skillnader mellan könen och genomförandet för lika möjligheter pågår 

för fullt. En oförändrad skillnad historiskt sett är den låga andelen kriminella kvinnor (Bisi 

2002). Åklagarmyndigheten (2007) redogör för domstolarnas straffmätning och påföljder i 

mål som bland annat handlade om misshandel, fridskränkning, olaga hot och rån. I 

granskningen över misshandelsbrott var andelen kvinnor som dömdes för brotten 7,6 % och 

av dessa dömdes ingen till fängelsestraff. Andelen kvinnor som dömdes till skyddstillsyn 

respektive villkorlig dom var högre än motsvarande andel män. Kvinnorna fick ett mildare 

straff för samma typ av brott som männen hade utfört. Resultatet talade för att kvinnorna 

särbehandlas i påföljds hänseende när brottet handlade om misshandel, grov fridskränkning 

och olaga hot. Åklagarmyndigheten bidrog med ett nytt begrepp efter översikten av 

påföljderna i målen, de valde att kalla det för ”kvinnorabatt” (Åklagarmyndigheten 2007, s. 

40). Denna “kvinnorabatt” styrker Ahola (2010) i hennes studie genom att deltagarna fick läsa 

igenom samma gärningsbeskrivning. Gärningspersonen beskrevs för hälften av deltagarna 

som en kvinna och för andra hälften som en man. Resultatet visade att när gärningspersonen 

var en kvinna fick hon ett mildare straff än den manliga. Eftersom alla deltagare fick samma 

gärningsbeskrivning blev det tydligt att kön hade en påverkan på hur människor bedömdes 

olika för samma brott (Ahola 2010, ss. 35-46). 

Likaså kom Yourstone (2008) fram till i sin studie att kvinnors och mäns brottslighet bedöms 

på olika sätt utifrån föreställningar om kön. Deltagarna i en studie fick en gärningsbeskrivning 
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där de inte skulle bedöma straffpåföljden för ett brott, utan istället ta ställning till om 

brottslingen hade en psykisk sjukdom eller inte. Resultatet av studien visade att deltagarna 

gjorde bedömningen att kvinnor anses vara psykiskt sjuka när de begår ett våldsbrott. 

Deltagarna gjorde inte samma bedömning när det handlade om män. Studiens resultat pekar 

på ett problem för rättsväsendet, som handlar om att kvinnor och män behandlas olika. 

Människors föreställningar om kön i allmänhet är inget problem men utifrån ett rättssäkert 

arbete bör det observeras och motarbetas (Yourstone 2008, ss. 26-29). 

Kvinnor kan vara mer brottsbenägna än vad statistiken visar, detta kan bero på att en domare 

har mer överseende mot kvinnor än vad de har mot män i sin bedömning (Bisi 2002). Det 

finns också studier som visar att kvinnor behandlas mildare av polisen och rättssystemet än 

män och att en kriminell kvinna gynnas av en kvinnlig domare medan en kriminell man 

missgynnas (Yourstone 2008, s. 30). En annan teori är att män är hårdare mot män och därför 

anses kvinnor få en oönskad fördel i straffbedömningen när domaren är en man. Brott har 

mestadels analyserats av män som befinner sig i positioner och roller som lagstiftare, domare, 

poliser, experter samt författare (Bisi 2002).   

Kriminella kvinnor har varit en minoritet och det har inte skett några märkbara förändringar 

efter 1960-talet (Campbell m.fl, 2001). Janeksela (1997) skriver att män löper tre gånger 

större risk att få fängelsestraff än kvinnor, samt att män döms till längre straff än vad kvinnor 

gör. FN har genomfört undersökningar inom rättsväsendet vart femte år sedan 1970. Från år 

1970 till 1975 rapporterade alla deltagande länder om en minskning av antalet människor som 

gripits, åtalats, dömts och fängslats. I alla länder mellan år 1975 och 1985 var män en stor 

majoritet bland de fyra beslutspunkterna. Under perioden 1980-1985 utgjorde kvinnorna en 

större andel än vad de hade gjort tidigare i beslutspunkterna misstänkta, åtalade och dömda 

för brott (Janeksela 1997).  

Nilsson (2015) lyfter fram att kvinnors våld har tolkats som annorlunda, underordnad både 

män och mäns kriminalitet. Kvinnor som har begått våldshandlingar har beskrivits som mer 

oroväckande men även som skrattretande, ursäktande och ignorerade. Därav har kvinnan fått 

en ”stämpel” som dubbel avvikare eftersom hon begår ett brott mot lagen och även mot 

normerna om hur en kvinna ska vara. Mäns kriminalitet har konstruerats som något ”normalt” 

medan kvinnors kriminalitet ses som en avvikelse som behöver förklaras. Kvinnor beskrivs 

som inkapabla till att använda våld och om det finns ett annat sätt att agera skulle kvinnor valt 

det. Förståelsen av våldsamma kvinnor är utifrån två grunder, antingen är hon ”galen” eller 
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”dålig” och blir en avvikelse från ett kvinnligt beteende eller som offer som använder våld 

som försvar på en mans förtryck.  

2.2. Teorier och förklaringar till kvinnors brottslighet 
Yourstone (2008) redogör för olika förklaringar till att förstå hur det kan finnas skillnader i 

mäns och kvinnors brottslighet. Exempelvis anses kvinnor bli intvingade i kriminalitet utifrån 

sin utsatthet, ekonomiska marginalisering och överlevnadsbehov. En förklaring till kvinnors 

låga deltagande i brottslighet kan vara att kvinnor och män är olika socialt kontrollerade av 

sina föräldrar. Kvinnor kan antas begå färre brott genom att de blir mer övervakade och 

kontrollerade. Kvinnors låga deltagande i brott anses också vara ett resultat av en större 

självkontroll och att män rent faktiskt har större möjligheter att delta i brott (Yourstone 2008). 

Forskning har visat att den typiska kvinnliga brottslingen är fattig, lågutbildad och beroende 

av sina begränsade resurser för sitt och eventuella barns försörjning (Campbell m.fl, 2001). 

Kriminella kvinnor anses vara en ”dålig kopia” av män och att kvinnor har en mindre 

benägenhet att utföra brott. Yourstone (2008) skriver att kvinnors kriminalitet anses bero på 

manliga komplex, det vill säga att kvinnor anses sakna kvinnliga egenskaper eller för att de 

vill vara som en man. Detta är ett exempel på hur biologiska faktorer förs över till den sociala 

kontexten i teorier om kvinnors kriminalitet. Kvinnor och flickor anses också kunna drivas till 

kriminalitet på grund av sina emotionella problem, kopplade till exempelvis ensamhet och 

sexualitet (Yourstone 2008). 

Gueta och Chen (2016) skriver i en studie om kriminalitet att mäns väg till brott anses vara 

kopplade till aspekter av manlighet, såsom att vara ekonomiskt oberoende medan kvinnors 

väg till brott däremot knyts till familjeproblem. Deltagarna i Guetas och Chens studie bestod 

av människor som var intagna på en anstalt, de tog upp sambandet mellan brott och kön samt 

kopplade föreställningarna om kriminalitet till kvinnligt och manligt. Egenskaper som 

definierades i anslutning till mäns kriminalitet var aggression, styrka och mod. Detta 

definierade deltagarna som naturligt för män, medan kvinnors egenskaper identifierades som 

svaghet, sårbarhet och beroende. Deltagarna belyste även fysiska skillnader som styrka och att 

kvinnorna har begränsad möjlighet att utföra brott där fysiska egenskaper krävs. En manlig 

deltagare i studien beskrev att kvinnor begår brott på grund av sin svaghet som utspelar sig i 

relation till missbruk. En annan manlig deltagare i studien tog upp att män vill ha makt till 

skillnad från kvinnor. En kvinnlig deltagare benämnde att en anledning till att män begår brott 

beror på deras fysiska styrka. Män kan utföra brott med anledning av nyfikenhet och önskan 
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att tillhöra exempelvis ett visst gäng uppgav en deltagare. Medan kvinnor kan utföra brott på 

grund av sitt missbruk och för att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. De manliga 

deltagarna beskrev vägen till brott genom manlighet, såsom kontroll samt att de kände en 

stolthet. En kvinnlig deltagare nämnde att när hon begick ett brott såg hon sig som den 

dominerande och kände sig jämlik en man. En annan förklaring från de manliga deltagarna 

var att det begick brott på grund av att det fanns en vilja att vara familjeförsörjare och att 

skaffa resurser till familjen (Gueta & Chen 2016). 

Det finns olika föreställningar om anledningarna till att varför kvinnor och män begår brott, 

det rapporteras att män utför brott när de har ekonomiska problem och är mer upprörda när de 

har pengar- eller arbetsproblem. Kvinnors brottslighet rapporteras utifrån stressfaktorer som 

kan skapas inom sociala kontakter, såsom stress som beror på personliga problem. Kvinnor 

kan även begå brott när det inte finns några eller få lagliga alternativ kvar för att hantera sitt 

missbruk (Yourstone 2008, ss. 7-8). Zorc-Mayer och Zrim-Martinjak (2013) menar att brott är 

en del av maskulinitet och makt. Män påstås ha mer makt och är på så sätt mer 

brottsorienterade och reproducerar makten genom sina egna tolkningar av lagarna. Män kan 

ha en större vilja än kvinnor till att förolämpa och såra. Det finns kvinnor som utför våld men 

det är mestadels mot sin egen kropp medan män kan uttrycka våldet mot egendom, kvinnor 

eller barn vilket avspeglar samhällets genusordning. 
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår vetenskapsteoretiska ansats, vårt val av metod, 

urval, genomförandet, bearbetning av analys, studiens trovärdighet och pålitlighet, etiska 

övervägande och arbetsfördelningen under uppsatsen gång. Genom avsnitten metod samt i 

resultat och analys har vi valt att använda oss av ordet deltagare. 

3.1. Vetenskapsteoretisk ansats 
I vår studie har vi valt att utgå ifrån den vetenskapliga ansatsen socialkonstruktivism. Detta på 

grund av att i socialkonstruktivism läggs betoningen på att kunskap skapas i språkliga samspel 

som utspelas i sociala gemenskaper. Synen på världen skapas och återskapas i de mänskliga 

relationerna och det är i den språkliga interaktionen som självförståelse samt 

verklighetsuppfattning konstrueras. Kunskap är utifrån socialkonstruktivism inget som en 

enskild person har utan kunskap är något människor gör och skapar tillsammans med andra 

(Thomassen 2007, ss. 205-207).  

Utvecklandet av gemensamma föreställningar om hur vi ska tolka, förstå och tala om 

exempelvis genus kommer att påverka hur människor även förstår genus. Begreppet genus 

och synen på kvinnlig - och manlig kriminalitet kommer att tolkas genom de mallar och 

mönster som deltagarna i vår studie har tillgängligt sedan innan (jmf Mattsson 2015). Genom 

att undersöka hur socionomstudenterna redogör om genus och kvinnlig- och manlig 

kriminalitet går det att blottlägga hur deras utsagor avspeglar sig men också hur de skapar och 

återskapar föreställningar om genus och kriminalitet. En sådan analys kan även bidra till att 

utmana och förändra föreställningar och normer relaterat till ämnet. 

 

3.2. Val av metod  
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda en kvalitativ metod. Ahrne och 

Svensson (2015) skriver att kvalitativ metod fokuserar på känslor, upplevelser och tankar. 

Kvalitativ metod kan bestå av intervjuer, observationer, analys av texter och 

fokusgruppsdiskussioner. Eftersom vi ville undersöka socionomstudenternas föreställningar 

och uppfattningar om genus och kriminalitet, valde vi ett kvalitativt förhållningssätt. Vi ville 

skapa en neutral miljö och ett öppet synsätt för våra deltagare och därför försökte vi utforma 

öppna intervjufrågor. Holme & Solvang (1997) skriver att kvalitativa metoder kan ses som en 
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fördel när ett inifrånperspektiv vill uppnås. Forskaren kommer närmre deltagarna i 

undersökningen och får en fördjupad bild av hur deltagarnas föreställningar samt 

uppfattningar ser ut. För att nå en fördjupad kunskap om vilken syn socionomstudenter har på 

genus med fokus på normer och föreställningar om kriminalitet valde vi att kombinera två 

intervjutyper, fokusgruppsintervjuer och vinjettstudier.  

 

3.3. Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppmetoden är en metod som definieras utifrån att en grupp människor träffas för att 

diskutera ett visst ämne och genom diskussionen framkommer olika aspekter från deltagarna. 

Metoden är användbar för att undersöka hur människor tänker och talar om ett specifikt ämne 

samt varför de har en viss typ av uppfattning. I fokusgruppsintervjuer diskuterar deltagarna ett 

ämne där deras förståelser och tankar kommer fram vilket leder till att forskaren får olika 

perspektiv. Fokusgruppsintervjuer är till fördel om forskaren är intresserad av hur deltagarnas 

diskussioner går och vi vill komma åt bakomliggande normer, värderingar och attityder. 

Forskaren ser även hur deltagarna i studien reagerar på varandras åsikter vilket bidrar till en 

helhet för intervjun (Dahlin-Ivanoff 2015). 

 

Det vi ville åstadkomma genom intervjuerna var att få igång en diskussion mellan deltagarna. 

Gruppintervjuerna ska bidra till att deltagarna inte ska lägga till eller rätta sina svara, det vill 

säga inte tänka på vilka svar de ger och tror sig att vi förväntar oss. Fokusgruppsintervjuer 

försöker inte samla information om hur en människa förstår världen utan det är genom de 

delade erfarenheterna som bidrar till att en förståelse är möjlig (Dahlin-Ivanoff 2015, ss. 81-

85). Målet med fokusgruppsintervjuerna var att deltagarna skulle få utrymme till att föra en 

diskussion. När diskussionen inte kom igång och dynamiken uteblev agerade en av oss 

författare gruppledare för att aktivera och ställa följdfrågor till de deltagare som inte sa 

någonting (jmf Bryman 2011, ss. 447-448). 

3.4. Vinjettstudie 
En vinjett är en beskrivning av ett fall eller scenario som deltagarna i en studie får ta del av 

och sedan föra en dialog med egna reflektioner vilket kan ske via enkäter eller som 

intervjuform. Vinjetterna kan vara baserade på fiktiva fall eller också aktuella fall som har 
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förekommit inom en verksamhet. Vinjetter brukar omfatta etiska dilemman som deltagarna 

får reflektera över och sedan göra egna bedömningar utav (Kullberg & Brunnberg 2007, 

ss.177-178). I vår studie ville vi få fram deltagarnas normer och eftersom normer sitter 

djupare än attityder har vi valt att utgå ifrån vinjettintervjuer. Vinjetter kan fungera som ett 

verktyg för att möjliggöra att få fram deltagarnas normer, tänkande och föreställningar. Detta 

är något som även vi var ute efter i vår studie angående kvinnors och mäns kriminalitet. Ett 

motiv som anges för att använda vinjettstudie är att det möjliggör ett smidigt och 

avdramatiserat sätt att få deltagarnas åsikter och bedömningar i relation till frågor som annars 

kan vara känsliga att svara på (Kullberg & Brunnberg 2007).  

Genom en vinjettstudie får deltagarna möjlighet att svara och resonera kring hur de tror att de 

tänkt och handlat i ett hypotetiskt fall. Deltagare behöver därför inte avslöja hur de hade tänkt 

eller agerat i ett reellt fall och på så sätt behöver de heller inte känna sig utpekade eller vara 

rädda för de har gjort en felbedömning i ett känsligt ärende (Kullberg & Brunnberg 2007). 

Eftersom vinjetter kan bidra till diskussion och reflektion mellan deltagarna var det grunden 

till att vi valde att utgå ifrån vinjetter. Svaren i vinjetterna kan bidra till att deltagarna inte 

tänker på eller är medvetna om vad som är ”rätt” att säga. Syftet var att vi ville komma bort 

ifrån de förväntade och ”korrekta” svaren. 

3.5. Urval 
Bryman (2011) skriver om olika typer av urval, såsom bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval.  Bekvämlighetsurval benämnas som ett urval där forskaren använder de 

människor som finns tillgängliga vilket ökar möjligheten att få människor att delta. 

Snöbollsurval kan beskrivas som en typ av bekvämlighetsurval eftersom forskaren tar kontakt 

med ett färre antal människor och genom dessa få kontakt med fler deltagare (Bryman 2011, 

ss. 195-196). Vi valde att tillämpa ett bekvämlighetsurval i vår studie eftersom vi använde oss 

av socionomstudenter till fokusgruppsintervjuerna. Detta på grund av att vi som författare 

också studerar på socionomprogrammet och på så sätt har access till andra studenter vilket vi 

inte har till socionomer. Den begränsade tiden för genomförandet av studien utgjorde även en 

anledning till varför vi valde socionomstudenter istället för socionomer. Vi såg hinder med att 

inte få ihop tillräckligt många socionomer som deltagare i en fokusgruppsintervju eftersom de 

har stor arbetsbelastning och deras arbetstider är inte lika flexibla som studenternas. Vi tänkte 

även att det blev intressant att använda oss av socionomstudenter eftersom vi inte hittat någon 
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tidigare forskning som involverade deras syn på genus och kriminalitet. Deras medverkan 

skulle också kunna bidra till ett nytt perspektiv på forskningsområdet.  

För att få tag på deltagare använde vi oss av utbildningföreningens Facebooksida där 

socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö är medlemmar. Där skickade vi ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Fördelar vi såg med detta var att studenterna fick läsa vad 

studien handlade om och sedan anmäla sitt intresse själva. Nackdelen var att medlemmarna i 

Facebookgruppen eventuellt förbisåg informationsbrevet eftersom det inte var personligt. 

Detta kan emellertid även ses som en fördel eftersom medlemmarna på Facebooksidan inte 

känner något tvång eller press till att delta i studien.    

Deltagarna väljs utifrån att de har ett gemensamt intresse om ämnet men även bidrar till olika 

skillnader och åsikter (Dahlin-Ivanoff 2015, ss. 81-85). Vårt val av socionomstudenter var att 

människor tänker på ett visst sätt utifrån föreställningar och normer. När socionomstudenterna 

är klara med sin utbildning finns det möjlighet att de arbetar med kriminella kvinnor eller på 

annat sätt kommer i kontakt med genus och kriminalitet i sitt arbete med människor i 

utsatthet. Vår tanke var att nyexaminerade socionomstudenters föreställningar och normer 

kommer att få betydelse i deras kommande arbete. 

Vi valde att använda oss av både kvinnor och män i våra fokusgruppsintervjuer. Dahlin-

Ivanoff (2015) framhäver att det kan skapa variation i en målgrupp att ha med både män och 

kvinnor. Vi tänkte även att om vi delade upp män och kvinnor i två skilda grupper skulle vi på 

så sätt redan skapa föreställningar om skillnader. Detta kunde emellertid påverka resultatet 

och vår tolkning av resultatet på ett könsstereotypt sätt. För att skapa ytterligare variation 

använde vi oss av socionomstudenter i olika terminer. Vår tanke var att detta kunde resultera i 

att få olika perspektiv från studenterna eftersom de har kommit olika långt i sin utbildning. 

Något vi uppmärksammade men som enligt oss inte hade betydelse för vårt resultat var att 

studenterna på termin två använde sig av juridiska termer kopplat till brottslighet mer än 

resterande deltagare. Detta kan bero på att de just nu läser kursen “introduktion till 

rättssystemet och socialrätt delkurs 1”.  

Dahlin-Ivanoff (2015) diskuterar även om deltagarna ska känna varandra eller inte. Om 

deltagarna känner varandra kan det ge möjlighet till att få en öppen diskussion där deltagarna 

vågar dela med sig av sina tankar och känslor. Deltagare i vår studie läste på olika terminer 

men det förekom också att deltagarna kom från samma termin och kände varandra. Repstad 

(2007) redogör för att vissa människor känner sig mer bekväma med fokusgruppintervjuer än 
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de gör i en enskild intervju.  Detta såg vi som något positivt eftersom det fanns större chans 

till att föra en öppen diskussion. Dahlin-Ivanoff (2015) förklarar att om deltagarna känner 

varandra skapas en förtroendeingivande miljö där de öppet kan diskutera sina åsikter och 

eventuellt relatera till varandra samt till deras gemensamma erfarenheter. De nackdelar vi såg 

som kunde uppstå med att deltagarna kände varandra var att de inte skulle våga uttrycka sig 

som de tänkte, detta styrker Repstad (2007) genom att förklara att en nackdel kan vara att bara 

accepterade och tillåtande synpunkter kommer fram. En annan nackdel som Dahlin-Ivanoff 

(2015) benämner är att gruppklimatet kan påverkas negativt av att människor känner varandra 

och på så sätt att några deltagare får talan medan vissa utesluts. Vår tanke var att det redan 

kan finnas bestämda roller i grupper och förutsättningar om vad som får sägas samt vem som 

får säga vad.  

Bryman (2011) redogör att resurs och tid spelar roll när antal deltagare och grupper ska väljas. 

I vår studie utförde vi två fokusgrupper där en grupp bestod av sju deltagare och den andra 

bestod av fem deltagare. Detta val av olika antal deltagare i fokusgrupperna ansåg vi kunde 

resultera i en obalans på det sättet att gruppen som var fem deltagare fick mer utrymme och 

enligt oss komma till talan lika mycket. I gruppen som var sju deltagare upplevde vi att två 

var mer tysta än resterande. Vi vet däremot inte om de deltagarna som var tysta var detta för 

att de inte fick komma till tals eller om de inte hade något mer att bidra med. Eftersom vårt 

syfte med två fokusgrupper inte var att jämföra grupperna emellan utan istället lägga ihop 

deras resultat, menade vi att det ojämna antalet i grupperna inte var väsentligt. 

3.6. Genomförandet 
Det blev svårigheter med vårt val av bekvämlighetsurval eftersom ingen socionomstudent 

hörde av sig och ville vara med i fokusgruppsintervjuerna. Vi valde istället att använda oss av 

ett snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att en vald deltagare tillfrågas om hen vet någon eller 

några ytterligare deltagare som kan vara relevanta för att delta i studien. Därefter tar forskaren 

kontakt med de aktuella deltagarna och tillfrågar om de vill delta i studien. Fördelen med ett 

snöbollsurval är att det är ett effektivt sätt att få tag i deltagare snabbt och att antalet lätt kan 

öka (Denscombe 2009, s. 38). Vi kontaktade några socionomstudenter som läste olika 

terminer på programmet och därigenom frågade vi om de hade några i sin klass som också 

kunde tänka sig att vara deltagare till vår studie. På så sätt fick vi snabbt access till tillräckligt 

många deltagare. 
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När vi hade fått tillräckligt med deltagare bestämde vi en dag som passade alla i gruppen. Vi 

bestämde sedan en plats för intervjun. Repstad (2007) skriver att resultatet kan påverkas 

utifrån vilken plats intervjun utförs på. Det är därför viktigt att välja en neutral plats där 

deltagarna kan prata ostört. Ett bra ställe kan vara på en plats där deltagarna känner sig 

hemma. Eftersom alla i vår studie är studenter på Linnéuniversitet ansåg vi att det var 

passande att genomföra våra intervjuer i en sal på universitetsområdet. 

Innan intervjun började fick deltagarna läsa igenom en information- och samtyckesblankett 

(se bilaga 2) som de sedan fick skriva under om de godkände den. Vi hade förberett två 

vinjettfall (se bilaga 3) där deltagarna fick läsa igenom vinjettfall ett och diskutera, sedan fick 

de läsa igenom vinjettfall två och göra samma sak. Vi hade även förberett frågor (se bilaga 4) 

som vi ville utgå ifrån under fokusgruppsintervjun.  

Båda intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner. Den ena mobiltelefonen placerades på 

ena sidan av bordet och den andra på andra sidan. Detta dubbla förförande var med anledning 

av om det var något som inte hördes på ena telefonen fanns det möjlighet att de kunde höras 

på den andra. Anledningen till varför vi spelade in med två mobiler var också ifall det skulle 

hända något med en av mobilerna. Samtidigt som vi spelade in tog en av oss anteckningar på 

datorn om vilken deltagare som uttalade sig om vad. Genom att spela in intervjun menar 

Repstad (2007) att det blir lättare för den som intervjuar att koncentrerar sig på svaren och 

eventuellt komma med uppföljningsfrågor. En inspelning genererar exakt vad deltagaren 

säger och forskaren får möjlighet till att höra olika tonfall som sedan kan användas i analysen.  

3.6.1. Bearbetning och analys av materialet 
I vår studie har vi valt att utgår ifrån en kvalitativ innehållsanalys eftersom vårt syfte är att 

undersöka och få en fördjupad förståelse hur socionomstudenter konstruerar genus utifrån 

kvinnlig och manlig kriminalitet. En kvalitativ innehållsanalys är en metod som kan användas 

vid analys av dokument och texter. Det finns två typer av innehållsanalyser, en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ innehållsanalys. Vi utgick ifrån den kvalitativa som syftar 

till att tolka och granska innehållet (Bryman 2011).  

Det som ska sökas vid en kvalitativ innehållsanalys utgår från två utgångspunkter. Det ena är 

objektivitet eller manifest som innebär det som framgår synligt och tydligt ifrån materialet 

eller texten. Den andra utgångspunkten handlar om är latent, det som är underförstått och står 

mellan linjerna och måste tolkas ur texten. Det kan även liknas med systematisk 

kategorisering att tolkningen av materialet kategoriserar av teman och mönster. Ett sökande 



 

13 
 
 

efter bakomliggande teman i det material som ska analyseras. För att komma åt dessa teman 

beskrivs inte tillvägagångssättet detaljerat utifrån innehållsanalysens principer utan de teman 

som framkommer kan komma till uttryck i exempelvis citat (Bryman 2011, ss. 505-506). Ur 

våra fokusgruppsintervjuer har vi transkriberat intervjuerna, som Repstad (2007) menar är att 

skriva ner allt som sagts på papper. Fördel med att intervjuerna är inspelade är att det finns en 

möjlighet att lyssna kritiskt på vad som sagts (Repstad 2007). Sedan har vi gjort en manifest 

analysering av materialet eftersom vi undersökt det synliga från intervjuerna, vad våra 

deltagare har sagt. Vi har även analyserat materialet utifrån systematisk kategorisering. Innan 

intervjuerna var klara hade vi tänkt över teman som diskussion om vinjettfallen, normer och 

föreställningar samt brottslighet och genus. Vi hade därtill underrubriker och kategorier till 

dessa teman. Vi utgick även ifrån det latenta i materialet eftersom vi tolkade det dolda och det 

som inte sades rakt ut av deltagarna i intervjuerna.  Detta underliggande kopplade vi till vårt 

val av teori samt tidigare forskning (jmf Bryman 2011).  

I vår analys försökte vi utgå ifrån att vara objektiva och inte ta in våra egna förväntningar och 

hypoteser. När vi gick igenom vårt material försökte vi göra så trovärdiga tolkningar av 

verkligheten som möjligt (jmf Repstad 2007, s. 136). I analysen har vi skrivit fram referat och 

citat ur intervjuerna som vi ansåg skulle bidra till att göra resultatet tydligare. Citaten fångar 

bland annat upp det som vi anser vara väsentligt för kopplingen till vår tidigare forskning och 

val av teori. Citaten bidrar även till att läsaren lättare kan få en insikt i vad vår studie handlar 

om (jmf Dalen 2015, ss. 107-108). 

3.7. Studiens trovärdighet och pålitlighet 
Begreppen reliabilitet och validitet används när forskaren ska få en bild av kvaliteten i en 

undersökning. Begreppen används främst när forskaren använder sig av en kvantitativ metod, 

när studien går ut på att mäta. Reliabilitet och validitet på kvalitativa undersökningar syftar till 

att komma fram till absolut sanning om den sociala verkligheten. Bryman (2011) redogör för 

att detta har fått kritik eftersom det kan finnas fler beskrivningar av den sociala verkligheten. 

Tillförlitlighet kan användas istället för reliabilitet och validitet för att mäta kvaliteten på en 

kvalitativ metod. Det finns fyra delkriterier i begreppet tillförlitlighet som är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  

3.7.1. Trovärdighet 
Genom att följa de regler som finns samt respondentvalidering som innebär att rapportera 

resultatet till deltagarna i studien kan forskaren skapa trovärdighet (Bryman 2011). Vi har 
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under uppsatsens gång tagit hänsyn till de etiska överväganden som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterat. Eftersom även vi är socionomstudenter kände vi några deltagare i vår studie. Vi 

har försökt hålla oss professionella och lämna våra personliga relationer åt sidan. Vi gav 

deltagarna möjligheten att få tillgång till den färdiga transkriberingen och resultatet. Eftersom 

ingen deltagare har hört av sig samt vår tidsbrist har vi inte skickat ut resultatet vilket innebär 

att vår studies trovärdighet kan minska. 

3.7.2. Överförbarhet 
Bryman (2011) skriver om att kvalitativa studier kan bestå av ett fåtal intervjuer vilket innebär 

att studien får ett djup men inte en bredd. Överförbarheten handlar om användningen av 

studien och om resultatet kan appliceras i en annan miljö. Eftersom vår studie enbart utgår 

från tolv socionomstudenters synpunkter och tankar om föreställningar om genus och 

kriminalitet blir det omöjligt att göra vår studie generaliserbar. Det blir en svårighet att 

bedöma hur pass överförbart vårt resultat är i andra situationer och miljöer. Vår studie kan 

eventuellt istället ses som en hjälp och information till andra forskare.   

3.7.3. Pålitlighet 
Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet som innebär en granskning av studier. Det 

innebär att säkerställa att det finns en fullständig redogörelse av exempelvis 

problemformulering, intervjuutskrift och analysen (Bryman 2011, s. 355). Pålitlighet kan 

också vara hur tillförlitlig och precis informationen som forskaren har fått fram är (Repstad 

2007). Denscombe (2009) skriver om pålitlighet som kan bevisas utifrån att om en annan 

forskare hade kunnat göra samma studie och få samma resultat. Sannolikheten att två olika 

forskare skulle få samma resultat trots samma område och undersökning är inte stor. Eftersom 

vår studie utgår från intervjuer finns möjlighet för andra forskare att utföra samma studie men 

chansen att få samma resultat är inte sannolik. Eftersom kvalitativ metod ger möjlighet för 

tolkning av vad deltagarna har uppgett och att alla människor kan tolka saker olika innebär att 

resultatet kan bli annorlunda beroende på vem som forskar. Vi har transkriberat exakt vad 

deltagarna har sagt och på så sätt fått fram precis information. 

3.7.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 
Som forskare är det viktigt att hålla sig objektiv och att personliga värderingar och åsikter inte 

påverkar resultatet (Bryman 2011). Under intervjun försökte vi låta deltagarna diskutera fritt 

och inte ställa frågor som var ledande som kunde uppfattas som det. Vi tyckte det var viktigt 

att ställa öppna frågor och försöka hålla oss till de frågor som vi hade förberett innan 
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intervjun. En av oss författare arbetar inom Kriminalvården och möter både kvinnor och män 

som är brottslingar. Detta kan påverka studien och dess resultat på ett omedvetet plan. 

Eftersom en av oss har erfarenhet inom området och därmed har personliga åsikter och 

värderingar kan detta vara svårt att lägga åt sidan. Trots detta har vi hela tiden utgått ifrån att 

vara förutsättningslösa och neutrala till ämnet.  

3.8. Etiska överväganden 
I våra fokusgruppsintervjuer var målet att få en diskussion och utifrån det få in tillräckligt 

med material. De är viktigt att människorna som medverkade i studien ska skyddas från 

skador eller kränkningar i samband med deras medverkan. Deltagarna informerades om 

tystnadsplikt vilket är besläktat med sekretess. I 24 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen 

framkommer sekretess som gäller till skydd för enskild inom forskning (Vetenskapsrådet 

2011). Eftersom vår studie utgick ifrån gruppintervjuer försökte vi skapa en miljö där det var 

accepterat att prata och uttrycka sig. Vi informerade om tystnadsplikt utanför rummet för att 

deltagarna skulle känna att de vågade öppna upp sig under intervjun. De etiska 

ställningstaganden som gjordes i studien hade sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav som är utformade och syftar till att skydda de individer som deltar. Kraven är att 

de som är forskare för studien är skyldig att ta hänsyn till dessa före och under genomförandet 

av studien (Vetenskapsrådet 2011). 

Ett av kraven är informationskravet som innebär att innan en deltagare tackar ja till att 

medverka i en studie ska denne få information om studiens syfte och upplägg. Deltagarna 

informerades om att vi som forskare har rätt att publicera den färdiga uppsatsen 

(Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna i studien fick veta i informations- och samtyckesbrev 

deras rättigheter till att se den transkriberade intervjun och det analyserade materialet (jmf 

Vetenskapsrådet 2011). 

Att få samtycke innan genomförandet av en studie är viktigt för att undvika etiska problem. 

Innan intervjuns start fick deltagarna ut informations- och samtyckesbrevet som de fick läsa 

igenom och sedan skriva under sitt samtycke (Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Det framgick att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. De som valde att delta i studien 

skulle delta på egna villkor och om någon skulle välja att avbryta sitt deltagande skulle det 

inte resultera i negativa konsekvenser för deltagaren. Vår tanke var att få samtycke genom att 

deltagarna själva skulle anmäla sitt eget intresse men så blev inte utfallet. Eftersom vi istället 

utgick från ett snöbollsurval var vi tvungna att kontakta deltagarna själva för att de sedan 
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skulle kontakta sina vänner. I vårt informations- och samtyckesbrev framgick det att 

inspelningen enbart skulle användas för att kunna transkribera vad deltagarna sagt samt att det 

endast användes i forskningens syfte. Vi berättade att inspelningen skulle sparas tills dess att 

studien är publicerad på internet (jmf Vetenskapsrådet 2011). 

Anonymitet syftar till att avidentifiera människorna som deltar och intervjuas i studien 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 67-68). För att uppnå konfidentialitetskravet förklarade vi för våra 

deltagare att vi inte kommer att använda oss av deras riktiga namn i uppsatsen.   

Materialet som har inkommit ifrån intervjuerna kommer vi inte använda oss av för andra 

ändamål än till forskning. När forskningen slutförts har vi raderat allt som kan kopplas till 

deltagarna, det transkriberade materialet, ljudinspelningar och mejlkontakten mellan oss och 

deltagarna, detta för att uppfylla nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

3.9. Arbetsfördelning  
Uppsatsen har vi i stort sett genomfört tillsammans men på grund av tidsbrist valde vi att dela 

upp vissa avsnitt i studien. Vi började med att tillsammans söka artiklar till tidigare forskning 

som vi sedan delade upp emellan oss. Vi läste sedan vars tre artiklar djupgående och gjorde 

sammanfattningar som sedan blev en del av empirin i tidigare forskning. Resterande artiklar 

och avhandlingar läste vi tillsammans för att få en tydligare text. Intervjuerna genomfördes 

genom att en av oss höll i intervjun och den andra antecknade. När intervjuerna var klara 

utförde vi en transkribering av materialet och för att spara tid valde vi att transkribera varsin 

intervju. Vi läste sedan igenom varandras transkribering och utgick därefter från våra valda 

teman. De som vi ansåg vara väsentligt kategoriserade vi tillsammans in i de olika temana. Vi 

skrev sedan resultat och analys samt diskussion tillsammans. Vi anser att vi har haft ett bra 

samarbete genom hela uppsatsen och har kunnat vara kritiska mot varandra. Vi har även 

kunnat diskutera olika områden när åsikterna har varit olika. 
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4. Teori    
I vår studie har vi valt att tillämpa Yvonne Hirdmans genussystemteori på vår empiri. Valet 

grundade sig i att vi ville få fram hur genus och kön konstrueras samt hur detta kommer till 

uttryck med fokus på socionomstudenternas syn på kriminalitet.   

 

4.1. Genusteori 

4.1.1. Allmänt om genus 
Inom området genus finns det fördomar, myter och lögner. Många människor utgår okritiskt 

från att kvinnor och män är varandras motsatser samt från könsstereotyper om exempelvis att 

män är våldsamma och att kvinnor är passiva. Dessa uppfattningar bygger på stereotyper som 

ofta är felaktiga. Genusforskning har bland annat tillkommit med anledning av kampen för 

jämställdhet. I världen finns det olika grader av jämställdhet men på ett strukturellt plan gäller 

att genusordningen i samhället gynnar män och missgynna kvinnor (Connell 2009, ss 9-10). 

Genus är något som i vardagen tas för givet när människor oftast direkt försöker kategorisera 

en person som man eller kvinna. Om en människa inte följer genusskillnader som anses vara 

“naturliga” kan det väcka förvirring och olika åsikter. Föreställningar om vad som är 

“naturligt” och ”normalt” i relation till genus sprids ständigt av bland annat lärare, föräldrar 

samt populärkultur. När exempelvis event eller tv-program visar upp exempel på maskulinitet 

och femininitet skapas genusskillnader. Kvinna eller man är inget tillstånd som är 

förutbestämt utan ett tillstånd under aktiv konstruktion (Connell 2009, ss 17-18). 

4.1.2. Genussystem 
Varje teori om kön har en historia och genom kulturella föreställningar samt intellektuella 

debatter skapas tolkningar av kön. Föreställningarna om genus bildar ett genussystem där 

sociologers och samhällsvetenskapers tolkningar av kön har presenteras i ett 

könsrollsbegrepp. Begreppet skapades genom att tolka kön som positioner, normer och 

förväntningar som inte är ett biologiskt faktum. Genus är något samhället har skapat och inte 

något naturgivet. Föreställningar eller roller och normer som blir sammanknutna till 

positioner kan människor förändra samt påverka. Begreppet genus har använts för att 

undersöka hur sådana positioner, roller och förväntningar knutna till män och kvinnor har 

formats och omformats i samhället. Detta utifrån makt och en fördelning av fördelar och 
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nackdelar mellan könen. Genussystemets struktur synliggör oftast att det är kvinnor som blir 

diskriminerade på ett strukturellt plan (Widerberg 2007). Hirdman (2003) har gett begreppet 

könsroll kritik, hon menar på att det finns ett osynligt bindestreck mellan kön och roll. Det 

biologiska könet tilldelar en människa en roll som antingen kvinna eller man. Det kan 

exempelvis vara att kvinnan spelar sin roll som kvinna för att hon behöver det för att framstå 

som kvinnlig. Hur rollen formas kan ses utifrån biologin där könet är konstruerat.  

 

Hirdman (1988) redogör för begreppet genussystem som en ordningsstruktur av kön och att 

det är den grundläggande ordningen i samhället, förhållandet mellan han och hon. 

Genusordningen har blivit basen för andra ordningar som de sociala, ekonomiska och 

politiska ordningarna i samhället. Det finns tre olika nivåer som kan beskriva föreställningar 

om vad en man anses vara och vad en kvinna anses vara. De tre nivåerna är följande: kulturell 

överlagring, social integration och socialisering. Kulturell överlagring innebär tankefigurer 

om män och kvinnor det vill säga de normer och föreställningar som finns om kvinnor och 

män samt relationen dem emellan. Social integration är en beteckning och kan exempelvis 

uppstå i institutioner samt hur arbetsdelningen sker mellan könen. Socialisering innebär den 

direkta inlärningen som människor lär sig tidigt en anpassning av de normer som förekommer 

om män och kvinnor, som exempelvis att pojkar inte ska gråta. På alla dessa tre nivåerna finns 

ett menings- och maktskapande. Genus är alltså en menings- och maktskapande process. I 

nivåerna finns även svaren på varför kvinnor definierat sig som den underordnade och att 

kvinnorna är lika delaktiga som männen till att skapa skillnader som bidrar till genussystemet 

(Hirdman 1988). 

4.1.3. Isärhållande och hierarki 
Hirdman (1988) redogör för begreppet genussystem som en ordningsstruktur av kön och att 

det är den grundläggande ordningen. Det som bidrar till att denna ordning kan ses/diskuteras 

på ett allmänt plan är systemets två principer. Den ena principen är dikotomin som innebär 

isärhållandets förbud att manligt och kvinnligt inte ska blandas. Isärhållandets ”lag” finns 

överallt, både i fysiska och psykiska ordningar. Grunduttryck förekommer i 

arbetsfördelningen mellan könen samt om människor har föreställningar om kvinnligt och 

manligt. Män och kvinnor är inget som människor föds till utan något som de skapas till. 

Könen formuleras och tilldelas “honom” och “henne”. Isärhållandets uttryck och 

konsekvenser blir mer komplexa ju mer differentierat ett samhälle blir. Den manliga normen 

legitimeras genom isärhållandet. Den andra principen i den genusformerande processen är 
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hierarkin. Det innebär ett etablerande av det manliga som överordnad position, görandet av 

mannen till normen: “[...] det är mannen som är norm. Det är män som är människor, 

därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.” (Hirdman 1988, s. 51). 

Detta innebär att män är strukturellt överordnade i denna genusordning och kvinnor är socialt 

och strukturellt underordnade (Hirdman 1988).  

4.1.4. Genuskontrakt 

Hirdman (1988) skriver om ett genuskontrakt mellan könen som kan sägas finnas i varje 

samhälle och varje tid. Begreppet utgår från att det finns föreställningar om vad som anses 

vara kvinnligt och manligt samt hur en kvinna och en man bör vara. Det finns exempelvis en 

föreställning om att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen medan mannen ska 

försörja kvinnan (Hirdman 2003, ss. 80-96). På tre nivåer kan olika kontrakt mellan könen 

komma till uttryck. Den första nivån är föreställningen om hur relationen mellan kvinnan och 

mannen bör vara, idealtypsrelationen. Den andra nivån är att det finns ett genuskontrakt på det 

sociala planet som är interaktionen mellan män och kvinnor på den sociala integrationsnivån, 

institutionernas, arbetsfördelningens nivå. Den tredje nivån är socialiseringens eller 

individnivån som ibland kan likna ett äktenskapskontrakt. 

Genuskontrakt är således föreställningar om hur kvinnan och mannen bör vara mot varandra i 

olika sammanhang. Det kan exempelvis vara hur de ska bete sig mot varandra i arbetet och i 

språket. Genuskontrakten förs vidare och ärvs från en generation till en annan, kontraktet 

reproduceras exempelvis från pappa till son och från mamma till dotter. Genom att tala om 

genuskontrakt kan relationen maskulinitet och femininet sättas i centrum för förståelse men 

även att se gränserna för de kvinnliga möjligheterna. Genom att få förståelse för relationen 

mellan könen kan vi få en djupare förståelse för den manliga normens dominans på det sättet 

som den har framställts i historien. Genom ett genuskontrakt kan olikheterna som skapats och 

återskapats mellan könen ses och även hur det förändrats. Kvinnor och mäns maktstrategier är 

fortfarande olika vilket skapas genom isärhållandet, det vill säga föreställningen om att det 

som är manligt och det som är kvinnligt inte ska blandas (Hirdman 1988).   
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5. Resultat och analys 
Nedan har vi valt att redovisa vårt resultat av vår empiri samt en analys utifrån teori och 

tidigare forskning. Vi har valt att redovisa resultat och analys tillsammans detta för att 

undvika upprepningar. För att göra detta avsnitt tydligare har vi tematiserat vårt resultat. I 

våra fokusgruppsintervjuer presenterades två vinjettfall som deltagarna skulle diskutera. 

Nedan kommer fallen att presenteras samt de frågor vi valde att utgå ifrån angående 

brottslighet, föreställningar/normer om manligt och kvinnligt. 

I vår studie har vi utgått ifrån begreppen män och kvinnor medan deltagarna använde sig av 

tjej och kille. I resultatet har vi därför valt att vid vissa tillfällen använda begreppen tjej och 

kille när deltagarna själva uttrycker detta. I vissa delar av resultat och analys har vi skrivit ut 

manlig deltagare och kvinnlig deltagare när vi ansett att det varit en intressant aspekt utifrån 

könsroller. Emellertid anser vi att detta inte har haft någon påverkan på vårt resultat.  

5.1. Om deltagarna 
I våra två fokusgrupper deltog sammanlagt tolv studenter från socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet. I första gruppen var det sju kvinnliga deltagare där alla studerade termin 

tre. I den andra gruppen medverkade fem deltagare, varav två män och en kvinna studerade 

termin två samt en kvinna och en man som studerade termin sex. 

Vår tanke med de två vinjetterna var att skapa snarlika fall för att därigenom se om deltagarna 

gjorde skillnad beroende på om det var en kvinna eller en man som var gärningsperson i 

vinjetten. Deltagarna fick svara på vilket straff de ansåg att gärningspersonen skulle få och 

alternativen var böter, fängelse 6 månader, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år och 6 år. Därefter 

diskuterade deltagarna varför de valde det straff som de gjorde.  

Vi har valt att inte skilja på grupperna i resultat och analys eftersom det inte är vårt 

huvudsakliga syfte och vi anser att det inte är nödvändigt för att besvara våra frågeställningar. 

När ett citat presenteras i resultatet har vi valt att använda oss av figurerade namn. 
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5.2. Beskrivning av vinjettfallen 

5.2.1. Vinjettfall 1 gärningsperson-kvinna 

I fokusgruppsintervjuerna presenterades två vinjettfall. Båda fallen handlade om en 

gärningsperson som utfört en kriminell handling. Vinjett 1 utgick ifrån en kvinna vid namn 

Sandra som var ute på en nattklubb med sina vänner och i baren började en annan kvinnlig 

gäst bråka med Sandra. Den kvinnliga gästen överöste Sandra med fula ord och ansåg att 

Sandra trängt sig. Sandra gick sedan ut för att ta luft med sina vänner och där ute påträffade 

de den kvinnliga gästen igen som blev hotfull, hon började knuffa samt drog Sandra i håret. 

Sandra kom loss och vände sig om för att gå in på klubben igen. Då smällde den kvinnliga 

gästen ett drinkglas i bakhuvudet på Sandra. Sandra fick åka till sjukhuset där det 

konstaterades att hon fått en hjärnskakning och ett öppet sår i bakhuvudet där det fanns 

glassplitter kvar. I fallet ådrog sig Sandra också en fraktur på näsan och ett sår på hakan. 

 5.2.2. Vinjettfall 2 gärningsperson-man 
Vårt andra vinjettfall handlade om en kille vid namn Emil som var på väg hem från en 

utekväll. När Emil går in på en gata stötte han ihop med en annan man. Kort därefter märkte 

Emil att den andra mannen följt efter honom. Emil fick ett hårt slag i ryggen, han vände sig 

om och fick ett knivhugg i magen. Emil föll till marken och kände att mannen som våldfört 

sig på honom började rota i hans fickor. Ur dem tog mannen både plånbok och mobiltelefon. 

Mannen utdelade ett par sparkar och slag mot Emil innan han lämnade honom ensam och 

medvetslös. När Emil senare kom till sjukhuset framgick det att han hade en bruten arm, 

brutna revben samt ett skadat nyckelben. 

5.2.3. Diskussion om vinjetterna  
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I det första vinjettfallet utmärkte sig fyra deltagare genom att de ansåg att straffet skulle 

resultera i fängelse i två till fyra år, de menade att det kunde gått illa för ”Sandra”. Att en 

person slår ett glas i bakhuvudet på en annan person såg deltagarna som något allvarligt. 

Deltagaren som ansåg att straffet skulle bli fyra år gjorde det med motivering att 

gärningspersonen följt efter offret under kvällen och för att kvinnan använde sig av ett 

tillhygge för slaget i bakhuvudet. De andra deltagarna som valde att tilldela gärningspersonen 

ett mildare straff än två år ansåg att den brottsliga handlingen var allvarlig men inte så pass att 

de ansåg att det skulle resultera i fängelse. Som alternativ, diskuterade de andra straff som 

fotboja. En deltagare ansåg inte att skadorna var särskilt allvarliga men eftersom 

gärningspersonen lämnade platsen ansåg hon att det skulle bli aktuellt att gärningen skulle 

dömas som grov misshandel.  

I vinjettfall 2 ansåg samtliga deltagare att den brottsliga handlingen som beskrevs skulle 

resultera i fängelse och var eniga om att detta vinjettfall var värre. Deltagarna ansåg att 

eftersom personen hade fått ett knivhugg i magen, blivit rånad, sparkad och lämnad var fallet 

värre än i den första vinjetten. Två av deltagarna ansåg att gärningspersonen i fall 2 lämnade 

Emil medvetslös utan att veta vad som hänt därefter. En av deltagarna ansåg att i detta fall 

hade gärningspersonen ett större uppsåt i brottet jämfört med hur det var i det första fallet. 

Deltagaren menade att det var försvårande omständigheter att mannen hade haft en kniv på 

sig och att han lämnade kvar ”Emil” ensam. Tjejen i det första fallet blev antagligen rädd och 

det var därför hon sannolikt lämnade platsen, menade en deltagare. Två andra deltagare ansåg 

att fallen var ganska lika eftersom det handlade om uppsåtliga handlingar i båda fallen och att 

smälla ett glas i huvudet som i första fallet kan också få stora konsekvenser. En deltagare 

menade att det var värre att lämna någon ensam på en gata än på en klubb eftersom det finns 

människor på klubben som kan hjälpa offret. Hälften av deltagarna menade att det andra fallet 

var mer planerat eftersom gärningspersonen hade gått utanför dörren med en kniv på sig. Till 

skillnad från vinjettfall 1, där deltagaren ansåg att gärningen skedde i impulsivitet.  

Det är så typiskt sånt här tjejbråk. - Maja 

Tanken bakom våra vinjettfall var att försöka se om deltagarna bedömde olika beroende på 

om de var en kvinna som var gärningsperson eller om det var en man, vilket skulle kunna 

tolkas som ett uttryck för hur de ser på genus i relation till kriminalitet. Precis som Ahola 

(2010) och Yourstone (2008) har undersökt i sina studier där det presenterades brottsfall 

utifrån kön som deltagare skulle diskutera och bedöma. Resultaten blev att kvinnorna 

bedömdes mildare än männen för samma brott. Resultatet som presenteras ovan har blivit 
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samma utfall som Ahola (2010) och Yourstone (2008). Kvinnan som gärningsperson 

bedömdes med ett mildare straff. Ahola (2010) hade identiska fall med utbyte av kön, detta 

utgick inte vi ifrån i vår studie.   

Vi försökte skapa liknande fall men deltagarna ansåg att fall nummer 2 var värre för det var 

mer planerat och gärningspersonen hade mer uppsåt. Trots det kom det funderingar över om 

fallen ändå var lika men alla deltagare var eniga om att fall nummer 2 resulterade i fängelse 

medan fall nummer 1 inte bedömdes lika allvarligt. Deltagarna menade att könet inte borde 

spela någon roll i straffbedömning men att de tror att kvinnor kan bedömas mildare. Ovan 

finns ett citat där en deltagare menar att det är ett typiskt tjejbråk. Detta är något som kan 

tolkas utifrån Hirdmans (1988) begrepp diktotomi inom genussystemet som innebär 

isärhållandets förbud, det vill säga att manligt och kvinnligt inte ska blandas. Att vinjettfall 1 

skulle vara ett “typiskt tjejbråk” som deltagaren uttrycker det tolkar vi som en föreställning 

om att kvinnligt och manligt inte ska blandas precis som diktotomin utgår ifrån. 

Fem av tolv deltagare menade att det hade varit värre om en kille utfört handlingen i fall 1. En 

av deltagarna berättade utifrån egna erfarenheter att vid en konflikt skulle tjejer bry sig 

mindre och gå därifrån medan hennes killkompisar hade kunnat driva på konflikten. Fyra 

deltagare menade att det känns mer brutalt om det skulle vara ett bråk mellan två killar och att 

synen av att en kille skulle smälla ett glas i huvudet på en annan person känns värre. En av 

deltagarna uttryckte sig följande angående fall 1: 

Ja, hade jag sett det i verkligheten hade jag nog backat mer om det hade varit om jag 
hade sett två killar. - Saga 

När vi sedan frågade om det hade varit en man som slog en kvinna fick vi svaret från en 

deltagare: 

Ja, för man tänker att en kvinna är oskyldig och lite och att hon inte kan skydda sig 
mot en man som är större än henne och aa. - Klara 

Citaten ovan kan kopplas till en av genussystemets grundläggande principer som handlar om 

hierarkin. Vi tolkar att deltagaren gjorde ett etablerande av det manliga som norm, att det är 

mannen som är det överordnade könet och kvinnan den strukturella underordnade. Det 

deltagaren sa tolkar vi som ett uttryck för en könsstereotyp, som att kvinnan är svag och 

“mindre” än mannen. Genom att dessa föreställningar finns om exempelvis att kvinnan inte 

kan försvara sig mot mannen förstärks bilden av mannen som norm och överordnad, samtidigt 

som kvinnan anses vara svag och beroende vilket resulterar i att underordnad återskapas (jmf 
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Hirdman 1988). En manlig deltagare höll med angående citatet ovan men menade att 

människor inte bör ha ett sådant tankesätt.  

På frågan om hur deltagarnas syn hade varit om en kvinna skulle slagit en man svarade en 

kvinnlig deltagare direkt med att han antagligen provocerade fram beteendet. Hon menade att: 

[...] att han kanske tafsade eller jag vet inte höll på mot henne och sa saker som inte 
alls var befogade att säga i den situationen. - Klara 

När deltagaren var snabb med att hitta på ursäkter till varför kvinnan slog en man tolkar vi det 

som att mannen “förtjänat” att bli slagen och att det var mer accepterat att en kvinna fick slå 

en man. Detta synsätt överensstämmer med teorin om våld som utgår från att kvinnor 

använder våld när de själva är offer (Nilsson 2016). Det tolkar vi som att kvinnors våld är en 

reaktion på mäns våld och att kvinnor inte är de som delar ut första slaget utan anledning. 

När vi jämförde det med om en man hade slagit en kvinna fanns det inga ursäkter för mannen 

och det ansågs vara en värre handling. Yourstone (2008) redogör för kvinnors låga deltagande 

i brott kan bero på att kvinnor anses besitta större självkontroll. Även Zorc-Mayer och Zrim-

Martinjak (2013) skriver att kvinnor utför våld men att det mestadels är mot sin egen kropp. 

Utifrån vad dessa forskare har kommit fram till anser vi att en kvinna kan bli avvikande när 

hon utför en våldshandling mot en annan människa. Nilsson (2016) lyfter fram att kvinnor 

som är våldsamma anses vara dubbelt avvikande eftersom de bryter mot både mot lagen och 

för att de bryter mot normer för genus.  

Även att deltagarna hittat på ursäkter om kvinnan kan ses som diktotomi, isärhållandet av 

könen. Att de även skiljer på män och kvinnor inom en våldshandling och på så sätt isärhåller 

könen i straffbedömningen. Som en deltagare nämner att hon sett det förmildrande om en 

kvinna slagit en man. Vi tolkar det som att det finns en norm om att kvinnan är svag i 

jämförelse med mannen (jmf Hirdman 1988). 

En manlig deltagare sa direkt emot i anslutning till citatet ovan och menade att han aldrig 

tänkt på det sättet. Han menade att den kvinnliga deltagaren var snabb på att hitta på en ursäkt 

till varför en kvinna slog en man, tillskillnad från om en man hade slagit en kvinna. Vi tolkar 

det som om att kvinnor ursäktas när hon begår en brottslig handling. Det skulle vara 

avvikande om kvinnan begår brottsliga handlingar och därför hittar deltagarna på olika 

ursäkter till hennes våldshandlingar exempelvis att hon slår för att hon själv blivit utsatt för 

våld eller andra trakasserier. 
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Det har alltid gjorts skillnader och då det är såklart att det sätter avtryck på hur man 
blir sen som vuxen. - Klara 

Av ovanstående stycke framkommer att det finns skillnader mellan kvinnor och män vilket 

kan tolkas utifrån begreppet isärhållande, att män och kvinnor, manligt och kvinnligt inte bör 

blandas. Vi tolkar även det som deltagaren säger som att hon har växt upp med skillnader 

vilket kan kopplas till begreppet socialisering inom genussystem. Socialisering innebär att 

människor lär sig tidigt hur kvinnor och män ska bete sig (jmf Hirdman 1988).  

En kvinnlig deltagare tar upp ett exempel om att hon hade gått själv i en gränd sent på kvällen 

hade det känts tryggare i sällskap med en kille än med en tjejkompis. Hon känner sig säkrare 

med kille trots att hon eventuellt skulle kunna försvara dem båda bättre. 

[...] Män är generellt mer större och starkare liksom, så är det ju bara. - Julia 

Det som framkom i ovanstående stycke kunde vi applicera begreppet hierarki på. Här 

framkommer att deltagaren ansåg att mannen är den starka och framställs på så sätt som 

normen. Eftersom deltagaren känner sig tryggare med en man vid sin sida än med en kvinna 

trots att kvinnan skulle kunna försvara sig bättre. Utifrån det som deltagaren uttryckte anser vi 

att det kan tolkas som att kvinnan är underordnad i jämförelse med mannen. Vi kopplade detta 

med föreställningen om att mannen anses vara norm för det mänskliga och det normala, han 

är ”människan” (jmf Hirdman 1988). 

I intervjun fortsatte diskussionen om det hade varit en man mot en kvinna eller kvinna mot en 

man i något av fallen. De flesta deltagarna ansåg att straffet borde bli detsamma men vissa 

reflekterade om kring att det antagligen inte blivit samma bedömning. 

Asså jag håller med om att det ska dömas lika, men jag tror att man hade sett det 
förmildrande om det hade varit en tjej som slog en kille de tror jag. - Linnea 

En deltagare menade att straffet inte borde förändras beroende på kön men trodde att eftersom 

det finns statistik om mäns våld mot kvinnor skulle bedömningen ändå inte bli detsamma. 

Detta kan ses i linje med Åklagarmyndigheten (2007) som redogör för begreppet 

“kvinnorabatt”. Att kvinnorna särbehandlades i påföljds hänseende och får ett mildare straff 

för samma typ av brott som männen hade utfört.  

5.3. Normer och föreställningar 
I diskussionen om normer och föreställningar utifrån ett genusperspektiv menade en av 

deltagarna att som blivande socionom är det viktigt att ha ett jämställt tankesätt. Hon uttryckte 

sedan om gruppens föreställningar:  
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Jag förstår att normer och sånt liksom kan vara utdraget för att vi asså vi tror ju att vi 
sitter här och har jättebra tänk liksom men tillomed vi har ju massa, eller massa men 
en del sånt tänk kvar också. – Julia  

5.3.1. Vad är manligt och kvinnligt? 
I frågeställningen som rörde deltagarnas normer och föreställningar om vad som är typiskt 

manligt svarade en manlig deltagare: 

Jag tänker manligt liksom, högljudda, ta plats. Både i samhället och i brottslighet, så 
högljudda. Dom tar plats. – Adam 

Två kvinnliga deltagare höll med om att män tar plats medan andra deltagare uppgav att det 

mönstret inte är lika tydligt i samhället längre. De menade att när de var yngre märktes detta 

av i exempelvis förskola och skola medan nu på högskolan märktes det inte på samma sätt. De 

egenskaper som deltagarna uppgav angående hur män ska vara associerades som stora, starka 

och att de inte ska vara känslomässiga. Några av deltagarna drog slutsatsen att detta hade med 

”machokulturen” att göra. 

I frågan om hur deltagarna ansåg vilka normer som finns om hur en kvinna ska vara uppgav 

två av deltagarna att kvinnor är mer lugna, försiktiga, blyga och känslosamma. Tre deltagare 

tog även upp att typiskt kvinnligt är att visa känslor, ta lite plats samt att hålla tillbaka.  

Tillbakadragen, lite tystare, spela lite finare än vad man är typ [...] – Linnea. 

Jag tänkte på de empati, det är absolut ett av de starkaste orden när jag tänker på 
kvinnor [...] - Albin 

Utifrån ovanstående stycke och citat anser vi att deltagarna har tagit upp kvinnligt och manligt 

som motsatser till varandra. De säger att mannen tar för sig mer och är högljudd medan 

kvinnan är tillbakadragen och försiktig. Detta stämmer överens med Hirdmans (1988) 

begrepp genuskontrakt och genussystem. Genuskontrakt handlar om att det finns 

föreställningar om män och kvinnor. Genom genuskontraktet upplever vi att deltagarnas 

kommentarer syftar till den manliga normens dominans eftersom de uppger att män ska vara 

högljudda och ta för sig. Även att det finns olikheterna mellan könen eftersom deltagarna 

uppger att kvinnan ska vara tystlåten och tillbakadragen. Inom genussystemet finns tre nivåer 

och en är kulturell överlagring som innebär att det finns tankefigurer om män och kvinnor, 

alltså föreställningar om män och kvinnor som deltagarna har beskrivit. De tar upp 

egenskaper som kvinnor och män ska ha (jmf Hirdman 1988). 
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5.3.2. Jämförelse mellan deltagare i studien utifrån kön 
En manlig deltagare uppgav att killar är mer alfa, att de måste hävda sig samt att de har 

testosteron. Den manliga deltagaren menar också att i en grupp med män finns alltid någon 

som är mer alfa. Vilket en kvinnlig deltagare också menade finns i en grupp med kvinnor. En 

annan manlig deltagare inflikar och menar att “alfa” inte är något biologiskt för killar utan 

istället beror på normen. 

Men de är kanske för att de tillåter sig att vara mer alfa i en sån grupp bara för det är 
de som är normen. – Albin 

En kvinnlig deltagare nämnde att män är starkare än kvinnor, att det är sanningen. Hon menar 

att männen använder sin styrka för att de kan vilket resulterar i att killar tar för sig mer. 

En kvinnlig deltagare tog även upp en skillnad som finns mellan män och kvinnor vilket var 

språket. Fem av deltagarna instämde att det finns språkmässiga skillnader. De tog upp att män 

är mer ärliga mot varandra medan kvinnor försöker linda in sanningen. En deltagare menade 

på att kvinnor är mer känslosamma och skulle kunna ta åt sig mer av att höra sanningen än 

vad män gör. 

Genuskontrakt är föreställningar om hur kvinnan och mannen bör vara mot varandra i olika 

sammanhang, som exempelvis kan vara i språket (Hirdman 1988). Det som vi tolkar i 

ovanstående stycke är att det finns föreställningar om att kvinnor ska prata på ett sätt medan 

män ska prata på ett annat sätt. Vi tolkar det som att kvinnor ska linda in sanningen för att 

vara snälla och inte såra någons känslor. Medan män pratar på ett visst sätt som ska vara lite 

hårdare mot varandra. 

5.3.3. Sysslor i relation till kön 
En av deltagarna uttryckte sig att föreställningar syns tydligt hos hennes äldre släktingar.  

[...]att kvinnan gör allt i hemmet och mannen inte gör ett skit. - Julia. 

I diskussionen kom hushållssysslor på tal och en manlig deltagare menade att män letar efter 

kvinnor som kan göra sysslorna åt dem. En kvinnlig deltagare uppgav att människor hjälper 

till att reproducera manligt och kvinnligt. Detta genom att kvinnor vill framställa sig som 

duktiga när de utför sysslor som tvätta, städa och laga mat. Ett exempel hon gav var att 

kvinnor kan ha överseende med männen när det gäller matlagning. Eftersom det finns en 

föreställning om att männen inte kan laga mat vilket leder till att kvinnor ursäktar männen 

trots att de är lika kapabla. Samma deltagare fortsatte och menade att det finns sysslor som 

kvinnor inte har intresse av att utföra. Hon uppger ett exempel som att fixa cykeln, att hon inte 
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har något intresse av det och låter sin pojkvän göra det istället. En manlig deltagare berättade 

om när han flyttade hemifrån och inte lyckades sätta upp en lampa. Det var något han ansåg 

var pinsamt att ringa hem och berätta för sin familj, speciellt hans pappa.  

[…] ohändig tummen mitt i hand, de vill man ju inte berätta [...] – Albin 

Här finns exempel på hur deltagarna ser skillnader i vad män och vad kvinnor gör. Vi tolkar 

det som att det är föräldrarna och släktingarna som skapar föreställningar. Eftersom den 

manliga deltagaren uttryckte det som generande att berätta att han inte kunde sätta upp en 

lampa. Vi kopplar detta till att föräldrarna har en föreställning om att män ska klara av vissa 

typer av sysslor. Genuskontrakt är att det finns föreställningar om hur kvinnor och män ska 

vara mot varandra i olika sammanhang som ärvs och förs vidare från en generation till en 

annan. Vi bedömer det som står i ovanstående stycke att det finns ett flertal exempel på 

föreställningar om hur kvinnor och män ska vara i olika sammanhang. Vi menar att det finns 

sysslor som är “typiskt” kvinnliga och manliga som exempelvis att kvinnor lagar maten och 

männen gör det händiga (jmf Hirdman 1988). 

I genussystemet finns tre olika nivåer och bidrar till svaret om varför kvinnor definierar sig 

som den underordnade samt att kvinnorna är med och skapar skillnaderna. En av deltagarna 

nämnde att kvinnor hjälper till att skapa skillnaderna på så sätt att de framställer sig som 

duktiga inom sysslor som matlagning och städning. Det finns även vissa sysslor som vi tolkar 

att deltagarna tycker är mer manliga som att laga cykeln. Genom att kvinnor låter männen 

göra de sysslorna som de inte har något intresse av att lära sig hjälper de till att skapa 

skillnader som finns om vad som är manligt och kvinnligt (jmf Hirdman 1988). 

5.3.4. Genus i relation till arbetsmarknaden  

En annan kvinnlig deltagare tog upp att det finns skillnader på kvinnor och män inom 

arbetsmarknaden. Hon menade att män är överrepresenterade i högre positioner på 

arbetsmarknaden i jämförelse med kvinnor. Hälften av alla deltagare benämnde att män har 

bättre lön än vad kvinnor har. Kvinnor väljer oftast att utbilda sig inom yrken som är lägre 

betalda som exempelvis vårdyrken, nämnde två deltagare. En deltagare menade att män får 

bättre lön inom vårdyrken eftersom det är få män som väljer det yrkesvalet och arbetsgivaren 

vill ha jämställdhet på arbetsplatsen. De diskuterade anledningar till kvinnors val av vårdyrke 

och menade att det kan ha att göra med uppväxten. Kvinnor blir upplärda att ta hand om 

människor och av den anledningen väljer kvinnor sådana yrken. De uppgav även att det ges 

dockor till små flickor som de ska leka med och ta hand om. 
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Social integration som är en av de tre nivåerna inom genussystem kan vara föreställningar om 

kvinnor och män på arbetsplatsen. Detta tolkar vi som något deltagarna anser att det finns 

mellan män och kvinnor genom att de uppger olika löner och positioner på arbetet. 

Genuskontraktet handlar om föreställningar om hur kvinnor och män bör vara mot varandra i 

olika sammanhang, vilket kan kopplas till arbetsmarknaden. Genuskontrakt är något som förs 

vidare genom exempelvis ens mamma. Vår tolkning rörande vad deltagarna har sagt är att 

flickor får dockor att leka med och ta hand om som kan resultera i att kvinnor väljer 

vårdyrken. Detta blir något som ärvs och förs vidare av familjen (jmf Hirdman 1988). 

När deltagarna kom in på föreställningar och syn på mäns och kvinnors arbete menade en av 

deltagarna att män har lättare att ta sig fram i sitt arbete och sin karriär. Män blir inte 

ifrågasatta angående sin arbetskompetens medan kvinnorna blir betvivlade och mer 

kontrollerade. En av deltagarna tog upp ett exempel på en undersökning som gjorts på hur 

lärarna presenterade sig i början av kurser. Att männen började sin undervisning utan någon 

närmare presentation medan att kvinnorna ville bevisa för klassen vad de hade arbetat och 

studerat, de hade en presentation innan de startade undervisningen för att de skulle få respekt. 

Det är nog väldigt sant, att kvinnor får ursäkta sig där dom är liksom asså männen har 
en självklar plats [...] - Maja 

Vi betraktar deltagares exempel på lärarnas presentationer som koppling till genussystemet 

som är en ordningsstruktur av kön inom ordningar som de sociala, ekonomiska och politiska. 

Denna ordning av människor bildar ett av genussystemets logik som är hierarki, att mannen är 

normen. Vi tolkar det som att lärarna som är män inte behöver förtjäna respekten utan de har 

redan den medan kvinnorna anses behöva förklara sig. Vår tolkning av detta blir att kvinnorna 

eventuellt känner att de är underordnade och därför måste bevisa att de förtjänar respekten 

från klassen (jmf Hirdman 1988). 

 

5.3.5. Varför finns manligt och kvinnligt? 
I fokusgruppsintervjuerna diskuterades det om varför det finns manligt och kvinnligt, det som 

uppkom var att föräldrarna bidragit till föreställningarna. En av deltagarna nämner att hon fick 

en rosa filt när hon föddes för att det skulle symbolisera att hon var en tjej. Deltagarna tog 

även upp faktorer såsom miljö som skolverksamheten men även filmer och böcker. De menar 

att skolan har bidragit till föreställningar som exempelvis att killar är stökiga och tjejer är 

lugna. De uppgav att fanns det en viss acceptans om en kille var högljudd och stökig. 
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Jag tänker att det dels inlärt, alltså föräldrarna vidarebefordrar det till sina barn men sen 

förstärks det av såhär populärkultur, Hollywoodfilmer, böcker, och då liksom blir det en 

cirkel. Så först är det inlärt sen kommer såhär populärkultur ta man in det, sen blir man 

förälder och sen för man vidare så går det i en cirkel liksom, de är svårt att bryta. – Adam 

Detta överensstämmer med Hirdmans (1988) genuskontrakt om att föreställningar förs vidare 

från en generation till en annan. Det behöver inte enbart vara att föreställningar återges och 

ärvs av familj eller släktingar utan det kan även handla om miljön som deltagarna uppgav. 

Deltagarna menar att när barnen är i förskola eller skola kan föräldrarna inte påverka.    

5.3.6. Olika familjeförhållanden 
Tre av deltagarna diskuterade hur deras hemsituation har varit under uppväxten. Två av dessa 

deltagare har en utländsk bakgrund och en av dem menar att föreställningar och normer kan 

ha med kultur och bakgrund att göra. En deltagare ansåg att det är stor skillnad på hennes 

kultur och den svenska som tydligt märktes när hon åkte till sitt hemland för att besöka 

släktingar. Hon uppgav även att det finns en uppdelning mellan hennes mamma och pappa. 

[...] att det är liksom mamma som gör allt i köket och pappa fixar allt annat [...] de är 
den uppdelningen dem har som de har accepterat [...] - Alice 

Hon menar också att hon och hennes syster inte blivit behandlade likadant som hennes bror 

under uppväxten. Trots att deltagaren tror att föreställningarna har att göra med kultur och 

bakgrund uppgav en annan deltagare som inte har en utländsk bakgrund samma sak. Även 

hon ansåg att hon blivit behandlad annorlunda i jämförelse med hennes bror. Hon upplevde att 

hon hade större ansvar och förväntningar för att utföra sysslorna som hon blev tillsagd att 

göra. Ett annat exempel som togs upp som deltagarna ansåg vara vanligt i både utländska och 

svenska familjer var att brodern är överbeskyddande gentemot sin syster. En deltagare 

berättade att hennes bror hade synpunkter på hur hon var klädd och hur hon skulle bete sig 

eftersom hon har ett rykte att tänka på. 

Det som deltagarna berättat om sina hemsituationer tolkar vi som att det finns skillnader på 

män och kvinnor inom familjen. Kulturen kan vara en faktor till dessa skillnader men det är 

inte något som är markant tydligt i deltagarnas exempel ovan. Vi tolkar detta som att mannen 

är normen precis som hierarkin inom genussystemet utgår ifrån. Det påvisas även inom 

kulturen som deltagarna har uppgett att det är mannen som är överordnad och kvinnan 

underordnad (jmf Hirdman 1988). 
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Hirdman (2010) nämner könsrollsbegreppet som att det biologiska könet tilldelas en roll som 

kvinna eller man. Vi anser genom att brodern vill att sin syster ska klä sig på ett visst sätt och 

bete sig på ett visst sätt styrker rollen som systern ska ta sig an. Widerberg (2007) menar att 

begreppet könsroll använts för att se hur det finns fördelar och nackdelar mellan könen. Vi 

tolkar det som att det är en fördel att vara man exempelvis när sysslor ska göras i hemmet som 

beskrivs ovan.  

Inom genussystemets ena nivå socialisering vilket innebär den direkta inlärning som 

människor lär sig tidigt, en anpassning av de normer som förekommer om män och kvinnor. 

Vi tolkar det ovanstående som att deltagarna har fått eller ska lära sig från sina föräldrar vad 

de ska göra och hur det ska vara, exempelvis att kvinnan står i köket. Det framkommer även 

att det är kvinnan som ska ta mer ansvar i hemmet. Här tolkar vi det som föräldrarna lär ut 

föreställningar som finns om hur kvinnor och män ska vara i vissa situationer (jmf Hirdman 

1988).  

5.4. Brottslighet och genus 

5.4.1. Allmänt om brottslighet 
Vilka brott som främst begås av män diskuterades bland deltagarna och det som framkom var 

våld, misshandel, grova våldsbrott samt att deltagarna trodde att män mördar oftare än 

kvinnor. En av deltagarna nämnde att männen gör de grova våldsbrotten men även 

maktrelaterade brott. Något som en deltagare tog upp som en anledning till att män begår mer 

brott är att de har testosteron, hon menade på att män har lättare till att bli aggressiva. Flera 

deltagare diskuterade att kvinnor begår brott när en man är inblandad. De menade att det inte 

är kvinnan som är med i själva stöten utan hon fixar allt runtomkring. Ett exempel som togs 

upp var att kvinnor gömmer pengar åt män. En deltagare menade på att kvinnor används som 

hjälp i bland annat narkotikabrott och att kvinnor inte misstänks på samma sätt i dessa typ av 

brott. Det som deltagarna tog upp ovan går att applicera på det som Nilsson (2015) redogör 

för i tidigare forskning. Kvinnors kriminalitet ses som underordnad i jämförelse med mannen 

och anses vara avvikande. Vi tolkar det som att kvinnor inte kan agera på eget initiativ utan 

måste ha en man för att utföra brottet.  

[...] Det har alltid något med någon man att göra, ofta vid mord och så tror jag. – Maja 

När vi ställer frågan om varför de tror att kvinnor går med på brotten som deras eventuella 

pojkvänner begår svarar en deltagare att det kan bero på pengar och bekräftelse. Deltagaren 
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tar upp att en kvinna kan utföra den brottsliga handlingen eftersom hon inte vågar säga nej till 

sin man. Han kanske skiljer sig om hon inte begår brottet och att kvinnan är beroende av sin 

man ekonomiskt. En annan deltagare håller med och menar på att kvinnan kan vara beroende 

av mannen på många plan både känslomässigt och pengamässigt. Mannen får på så sätt en 

maktposition över kvinnan. En deltagare menar också på att en kvinna kan ägas av sin man, 

att mannen bestämmer över henne. 

[...] Att om det är mannen som försörjer så kanske han känner att det är han 
bestämmer över henne för att ´utan mig är inte hon någonting liksom´. - Molly 

Deltagarnas antagande om att kvinnor begår brott på grund av att det är en man som är 

huvudpersonen i brottet kopplar vi till genuskontraktet. Hirdman (1988) redogör för att det 

finns föreställningar om hur kvinnor och män bör vara mot varandra i olika sammanhang. Vi 

tänker att kontraktet även kan uttrycka föreställningar om hur män och kvinnor ska vara i 

relation till moral. Vår tolkning av det deltagarna ovan diskuterade är att det finns en 

föreställning om att vissa brott som kvinnan begår ligger mannen bakom. Vi anser att 

deltagarna har hittat på ursäkter till varför kvinnan har utfört ett brott och kan enligt oss ses 

som att kvinnan ska ha en högre moral. Det kan också ses som att mannen är normen, den 

som driver, styr och är aktiv inom kriminalitet medan kvinnan är passiv och bara agerar som 

stöttning och hjälpbredda i periferin. Hon anses endast kunna agera på mannens initiativ, 

utifrån hans intresse och motiv – inte utifrån sina egna, som ett självständigt och aktiv subjekt. 

Genom att deltagarna uppgav kvinnors väg till kriminalitet oftast har något med en man att 

göra ser vi det som ett resultat av att kvinnor som begår brott ses som avvikande. Eftersom de 

måste ha en anledning eller ursäkt till att de begår en brottslig handling (jmf Nilsson 2016). 

Kvinnor kan tvingas in i kriminalitet utifrån deras utsatthet, ekonomiska marginalisering och 

överlevnadsbehov (Yourstone 2008). Detta kan appliceras på det som deltagarna sagt om att 

kvinnan behöver mannen eftersom det är han som står för försörjningen och kan på så sätt 

bestämma över kvinnan. Att föreställning om att kvinnor tvingas eller begår brotten på grund 

av männen tolkar vi kan ha att göra med att kvinnor är underordnade i samhällets 

genusordning (jmf Hirdman 1988). 

5.4.2. Brottslighet kopplat till normer och föreställningar om kvinnlig och 

manligt 
När vi uppger att Brottsrummets (uå) statistik visar att män misstänks för 80 % av brotten och 

kvinnor för 20 % av säger en deltagare att 
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Man ska ju inte var fördomsfull men i det fallet känns det ändå kanske rimligt att man 
är det. – Julia 

Två deltagare ansåg också att statistiken kan stämma. Genom att det finns normer och 

föreställningar om att män ska vara de som tar för sig mer kan det resultera i att de begår brott 

medan kvinnor har lärt sig att sitta stilla och vara tysta, menar en deltagare. Kvinnor är mer 

ansvarsfulla och av den anledningen trodde en deltagare att kvinnor inte begår lika många 

brott som män. Hon gav exempel som rattfylleri och trodde inte det var många kvinnor som 

skulle sätta sig bakom ratten efter att ha druckit men trodde att fler män skulle kunna göra det. 

En deltagare menar att statistiken ser ut som den gör på grund av ”machokulturen”, att män 

hetsar varandra till att utföra olika brottshandlingar. 

[...] impulsiva, de är därför liksom fler män döms för misshandel. - Adam 

En annan deltagare höll med och uppgav att grupptryck var en bidragande faktor till mäns 

kriminalitet. Två deltagare menade att män inte har samma konsekvenstänk som kvinnor har 

och menar att män tror att de är odödliga.  

[…] alltid mycket fler män som är i slagsmål eller som misshandlar varandra, det e de 
bara är så ju. Så det är inte konstigt att man jag tänker att man misstänker där utefter. - 
Saga 

Deltagarna kopplade det som de tidigare sagt om deras föreställningar om kvinnligt och 

manligt i relation till brottslighet. De ansåg att män begår mer brott med anledning av 

föreställningen av att de ska ta för sig mer och kvinnor begår färre brott eftersom de anses 

vara försiktiga och tillbakadragna. De ansåg även att det finns föreställningar om att män ska 

vara mer “macho” och därför begår de fler brott. Detta menar vi kan appliceras på Hirdmans 

(1988) begrepp genuskontrakt. De föreställningar om hur kvinnor och män ska vara gentemot 

varandra som deltagarna beskriver kan vara en av vägarna till brott. I Gueta och Chens (2016) 

studie har deltagarna beskrivit att mäns väg till brott var aspekter av manlighet. Vilket 

överensstämmer med det deltagarna har sagt angående mäns väg till brott genom 

“machokulturen”.   

En manlig deltagare tog upp att det enligt honom fanns två anledningar till att män begår 

brott. Det ena argumentet var misshandel mot kvinnor. Deltagaren menade på att kvinnor kan 

vara mer verbala än vad män är, att de kan uttrycka sina negativa känslor genom språket 

medan män inte är lika verbala och istället använder knytnävarna. En annan deltagare 

instämmer och menar att det finns tankar om att det är män som slår kvinnor. 
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[...] sen man var liten så har det varit lite så, vi tjejer löser det mer genom att prata 
medans killar ofta löser sina konflikter genom att ge varandra en smäll och sen är det 
bra liksom. - Linnea 

Genuskontraktet är föreställningar om hur kvinnor och män ska vara mot varandra i olika 

sammanhang som exempelvis språket (Hirdman 1988). Här uppger deltagaren att det finns en 

föreställning om en skillnad mellan kvinnor och män rörande språket. Kvinnor är mer verbala 

än vad män anses vara och kan använda språket för att uttrycka sitt missnöje och för att såra. 

Kvinnans ”våld” kommer till uttryck genom språket och kan på så sätt resultera i psykisk 

misshandel och kan bli osynlig i statistiken. Till skillnad från mäns våld som kan komma till 

uttryck genom slag. Vi tänker att det är lättare att bevisa en fysisk misshandel än en psykisk. 

Även att det kan finnas en viss skam som män känner när en kvinna använt våld och därför 

väljer att inte anmäla. 

Det andra argumentet deltagaren tog upp handlade om förhållandet mellan en kvinna och en 

man, han menar på att samhället “säger” att det är mannen som ska försörja kvinnan. Det är 

mannen som ska lösa den ekonomiska situationen i förhållandet. Något som deltagaren 

menade kunde leda till att män begår brott som rån eller stöld. Gueta och Chen (2016) styrker 

detta som deltagaren sagt om att män kan begå brott med anledning av att vara 

familjeförsörjare. Detta kan även appliceras på begreppet genuskontrakt som handlar om 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Exempelvis att kvinnan ska vara 

hemma och passa barnen medan mannen ska försörja familjen (Hirdman 2003). 

[...] kvinnor tänker jag att de typ mindre brott, snatteri och att man lurar folk. - Klara 

En kvinnlig deltagare reflekterade över brottet snatteri och menade att hon inte trodde 

snatteriet var vanligt bland killar utan var vanligare bland tonårstjejer. En manlig deltagare 

berättade att han trodde att tonårstjejer “stjäler” i övergångsfasen, från att vara en “pojkflicka” 

till att bli en “tjej”, som han uttryckte det, han menade även att snatteriet berodde på att 

flickan hade dålig ekonomi. Vår tolkning av deltagarens konstaterande blir att det resulterar i 

en föreställning om att brottet snatteri begås av de “flickor” som inte ännu blivit en “tjej”. 

Detta tolkar vi som att det kan vara en föreställning om att tjejer som stjäler har ett manligt 

beteende och inte blivit en kvinna ännu. Detta kan kopplas till kulturell överlagring som inom 

genussystemet innebär tankefigurer om män och kvinnor. Med detta menar vi att tankefiguren 

om att det är män som utför kriminella handlingar i detta fall snatteri, att de tjejer som stjäl 

framställs som “pojkflickor”, att personen besitter ett manligt beteende (jmf Hirdman 1988). 
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På frågan om det var värre om en kvinna begår ett brott i jämförelse med en man anser den 

kvinnliga deltagaren att det inte är det. En av de manliga deltagarna sa att det hade kunnat 

påverka bedömningen på vad som hänt men att det inte är medvetet. 

[...] det är på något sätt mer förvånande inte att det är värre [...] För att i min värld som 
sagt så uppfattar jag det som att männen begår mer brott. - Albin 

Hirdmans (1988) princip hierarki, mannen som är normen och kvinnan är underordnad anser 

vi kan appliceras på det ovan. Här framkom att det är mannen som begår mer brott och det är 

förvånande om kvinnan gör det. Det anses vara värre om en man skulle utdela slag i 

jämförelse med kvinnan. Under intervjuerna har det diskuterats om att det finns 

föreställningar om att män begår mer brott, att de är starka, tar för sig och är högljudda. 

Medan kvinnorna är tystlåtna, försiktiga och tillbakadragna. Trots detta framkommer det inte 

tydligt att de anses vara värre om en kvinna utför ett brott. Vi tolkar deras föreställningar och 

det som sagts, som när deltagarna exempelvis hittat ursäkter till kvinnans brott, som att det 

blir mer avvikande om kvinnan skulle utföra ett brott precis som Nilsson (2015) styrker.  

Som deltagarna beskrev i avsnittet “jämförelse mellan könen”, finns det föreställningar om 

mannen att han tar för sig mer, är starkare och är mer “alfa”. Vi tolkar det som att 

föreställningar är något som männen eventuellt använder sig av när de utför brott. Det finns 

föreställningar om att männen ska bete sig på ett visst och brottslighet kan vara ett sätt att 

uppnå detta.  

Sen tror jag man dömer män lättare än vad man dömer kvinnor. - Klara  

En anledning till att deltagaren tror att kvinnor döms mildare berodde på att kvinnor kan vara 

mamma till ett barn. Straffet blir mildare för kvinnan med hänsyn till barnets bästa, eftersom 

kvinnan ska kunna ta hand om sitt barn menade deltagaren. Andra anledningar till att kvinnor 

döms mildare uppgavs av deltagarna vara att det finns föreställningar om att kvinnor är fysiskt 

svagare men också för att kvinnor begår färre brott. 

[...] Straff handlar ju om att avskräcka andra ifrån att begå brott och begås det flest 
brott av män så kanske straffet där borde vara högre än till kvinnor [...] - Maja  

Att deltagarna tror att kvinnor bedöms mildare styrks i den tidigare forskningen vi tagit upp. 

Åklagarmyndigheten (2007) redogör att kvinnor bedöms mildare i straff som misshandel, 

fridskränkning, olaga hot och rån samt att ingen kvinna dömts till fängelsestraff. Även 

Yourstone (2008) uppger att kvinnor behandlats mildare av polis och rättsväsendet. 

Deltagarna tror att kvinnor behandlats mildare för att det bland annat finns en föreställning 

om kvinnor är svagare. Det kan appliceras på hierarki som Hirdman (1988) beskriver som att 
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mannen är överordnad och kvinnan underordna. Kvinnan som underordnad kommer till 

uttryck genom föreställningen om att kvinnan är svag. 

En av deltagarna resonerade och menade på att det säkert är fler kvinnor som är våldsamma 

än vad människor tror. En annan deltagare instämmer och tar upp vinjettfall 1 som exempel 

och menar på att det hade ansetts varit värre om en man hade slagit ett glas i huvudet, att det 

inte ses lika allvarligt när en kvinna gör ett våldsbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 
 

6. Diskussion 

I materialet ovan har frågor och diskussioner angående föreställningar och normer om 

kvinnligt och manligt samt kriminalitet utifrån genus väckts. Deltagarna i vår undersökning 

har påpekat att kvinnor inte bör dömas annorlunda än män i brott men samtidigt har de 

kommit på ursäkter för kvinnor som begår brott. Det visade sig i våra vinjettfall att alla 

deltagare valde att döma den manliga gärningspersonen i fall 2 till grövre straff än vad de 

gjorde med den kvinnliga gärningspersonen i fall 1. Detta kan ses som en slump men kan 

även kopplas till att deltagarna anser att män ska dömas till högre straff än kvinnor trots att 

det utfört samma typ av brott. Vår tanke med vinjettfallen var att skapa snarlika brottsfall där 

syftet gick ut på att det nästintill enbart skulle vara gärningspersonens kön som skulle vara 

den markanta skillnaden. Vi har i efterhand analyserat och diskuterat vinjettfallen oss 

författare emellan och kan medge att vinjetterna inte var så identiska som vi egentligen hade 

önskat. Därför anser vi att resultatet som vinjetterna gav inte kunde kopplas till slutsatsen att 

deltagarna dömer män till hårdare straff än kvinnor. Detta är även något deltagarna i 

intervjuerna diskuterade, att de ansåg att fallen var till en viss mån lika varandra. Deltagarna 

styrkte även skillnaderna med, enligt oss, “vettiga” argument till varför de ansåg att vinjettfall 

2 var värre än vinjettfall 1. Argumenten gjorde att vi insåg att det vinjettfall 2 innehöll både 

grov misshandel och rån medan i vinjettfall 1 förekom endast grov misshandel. Efter vidare 

diskussioner i intervjun framkom det som var syftet med vinjetter att se om det fanns 

skillnader i en brottshandling om det var en gärningsperson som man eller kvinna. Deltagarna 

ansåg att det skulle vara värre om en man skulle slå ett glas i huvudet på en kvinna. Även om 

en man skulle utfört samma handling mot en annan man. Efter intervjuerna anser vi att 

kvinnor som begår en våldshandling tilldelas en ursäkt av deltagarna. Att det inte anses vara 

uppseendeväckande om en kvinna slår en man eftersom mannen anses kunna försvara sig. 

Detta går i linje med vad Hirdman (1988) menar i sin teori om isärhållandet av könen, att 

kvinnor och män inte ska blandas. Då deltagarna ursäktar kvinnan men inte mannen trots att 

kvinnan och mannen utför samma handling (jmf Hirdman 1988). Vinjettfall 1 beskrevs även 

som ett “typiskt tjejbråk” och att gärningspersonen i fallet även här fick ett ursäktande till 

varför hon lämnade platsen och offret. Vår tolkning blir därför att kvinnor som begår brott 

utan en rimlig anledning kan ses som en avvikare.   

Vår utgångspunkt i uppsatsen var att få fram föreställningar om genus och kriminalitet med 

fokus på femininet. För att få fram detta ansåg vi att det var väsentligt att också utgå från 
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föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Deltagarna redogjorde flera 

föreställningar om vad de ansåg var manligt och kvinnligt. De brott som deltagarna trodde 

kvinnor främst begick var snatteri, förskingring och medhjälp till de brott som män begick. Vi 

tänkte att de föreställningarna som deltagarna tog upp att kvinnan är tillbakadragen och 

försiktig kan kopplas till dessa brott. Vi anser att det alltid fanns en förklaring till att kvinnor 

begick brotten samt att deltagarna ansåg att männen gjorde kvinnor till medbrottslingar. 

Deltagarna tog upp att män utför grövre och maktrelaterande brott som vi kopplar till 

deltagarnas föreställningar om att män är utåtagerande och högljudda. Dessa förklaringar är i 

likhet med Hirdmans (1988) genussystemets ena nivå, kulturell överlagring. Kulturell 

överlagring innebär att det finns tankefigurer om män och kvinnor. Precis som deltagarna har 

tagit upp så finns föreställningar om manligt och kvinnligt som kan leda till att män och 

kvinnor gör vissa specifika brott (jmf Hirdman 1988). Deltagarna framförde även att de 

föreställningar och uppgifter som fanns i hemmet mellan män och kvinnor var att kvinnor tog 

hand om matlagning medan mannen skulle vara familjeförsörjaren. Detta menade deltagarna 

var en anledning till att män begår brott som stöld eller rån eftersom det är mannen som ska 

lösa den ekonomiska situationen i familjen. Resultatet visar även att män har de högre 

positionerna i arbetet och anses ha en hög lön, detta stärker föreställningen om att det är 

mannen som ska bidra ekonomiskt till hushållet. Gör han inte detta, med lönen från arbetet 

eller är arbetslös, kan det resultera i att mannen utför en brottslig handling. Denna 

föreställning socionomstudenterna uttryckte om att mannen skulle vara en familjeförsörjare, 

har en högre position och lön inom arbetet bidrar till Hirdmans (1988) genussystem och 

genuskontrakt. Inom genussystemet finns en nivå, social integration som handlar om 

föreställningar om hur arbetsdelningen sker mellan könen. Genuskontraktet är föreställningar 

om hur kvinnan och mannen bör vara mot varandra i olika sammanhang som kan vara hur de 

ska bete sig mot varandra i arbetet (jmf Hirdman 1988). 

Något som vi har kommit fram till efter genomförandet av uppsatsen är hur tidigare forskning 

stämmer överens med vårt resultat angående synen på kvinnors väg till brott. Kvinnors väg till 

brott anses bero på kvinnans svaghet men det är inget som belyses när det handlar om mäns 

brottslighet. Vilket kan liknas med att kvinnan är underordnad som beskrivs i genussystemet 

(jmf Hirdman 1988). Vi får uppfattningen av att kvinnor som begår brott ses mer som 

avvikande än om män hade begått det. Vad är det som gör att kvinnor anses vara svagare än 

män när de utför samma typ av brott? Något annat som också belyses i tidigare forskning är 

den fysiska skillnaden på kvinnor och män. Det ses som att män utnyttjar sin styrka i brott och 
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på så sätt är misshandel vanligt förekommande. Vi tänker att det blir ett resultat av att kvinnor 

är i underläge och att mannen är normen. 

I vårt resultat framkom det att en av deltagarna under intervjun började reflektera över hennes 

och resterande deltagarnas föreställningar. De tog upp att de trodde att de hade ett bra 

tankesätt men att även gamla föreställningar om kvinnor kvarstod. Vi ville i vår studie bidra 

med att socionomstudenter ska reflektera över sina föreställningar och normer om genus i 

koppling till utsatta människor såsom kriminella kvinnor. Även att socionomstudenternas 

konstruktioner av manligt och kvinnligt kan få betydelse i deras framtida arbete. Frågan vi 

ställer oss efter utförandet av studien är: måste fler kvinnor begå brott för att inte bli dubbelt 

bestraffade och på det viset ses som avvikande?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej alla. 

Är du socionom? kolla hit! 

Jag, Mia Bengtsson och Lina Olsson går just nu termin 6 på socionomprogrammet här i 

Växjö. Vi skriver en C-uppsats som handlar om kvinnlig kriminalitet. 

Vi söker deltagare till vår studie. Vi tänker göra två fokusgruppsintervjuer med sex personer i 

varje grupp. Med fokusgruppsintervjun vill vi få fram en diskussion om normer och 

föreställningar om kvinnligt och manligt och synen på kvinnlig kriminalitet. Ett fall kommer 

även presenteras som vi tänker att ni ska diskutera. 

Är du och kanske några kompisar intresserade? Skicka ett PM till antigen mig eller Lina 

Olsson. 

Självklart får man välja själv vad man vill svara på. Era namn kommer inte vara med i studien 

utan vi kommer hitta på olika namn. Vi kommer med ert samtycke spela in 

fokusgruppsintervjun för att kunna transkribera, när uppsatsen är inlämnad och godkänd 

kommer inspelningen raderas. 

/ Mia Bengtsson & Lina Olsson. 
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Bilaga 2  
Information- och samtyckesbrev 

I denna fokusgruppsintervju kommer vi att prata om föreställningar/normer om genus och 

kriminalitet med fokus på kvinnlig brottslighet. Vi kommer att ha tystnadsplikt om vad som 

sägs under intervjun. För att ni ska känna er trygga och bekväma under intervjun vill vi 

informera er om att det som sägs under intervjun är sekretessbelagt, d.v.s. att det som sägs i 

rummet stannar där.  

Om ni vid något tillfälle under samtalet eller intervjun känner att ni inte vill svara, prata om, 

belysa, diskutera etc. så är det OK att vara tyst. Ni har också rätt att avbryta deltagandet när 

som helst. 

I den färdiga uppsatsen kommer inte era namn att finnas med utan istället kommer samtliga 

namn att vara fingerade, d.v.s. påhittade. 

Med ert samtycke kommer vi att spela in fokusgruppsintervjun och skriva ut den. Det 

inspelade materialet kommer endast användas för att kunna transkriberas. När uppsatsen är 

inlämnad och examinerad kommer inspelningen och avskrifterna att raderas/förstöras. Ni 

kommer självklart att få se den transkriberade intervjun, det analyserade materialet och den 

färdiga uppsatsen om det önskas. Inspelningen kommer att sparas till dess att studien är 

publicerad på internet. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i intervjun i enlighet med beskrivningen ovan: 

____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3  
Vinjettfall 1 

Sandra, 25 år är ute på en after work en fredagskväll. Lite senare under kvällen tar hon sig 

tillsammans med sina vänner till nattklubben Grace. Vid baren är det trångt och snart hamnar 

Sandra i konflikt med en annan kvinnlig kroggäst. Hon hävdar att Sandra tränger sig och 

överöser henne med fula ord. Inget mer händer dock. Senare går Sandra och två kompisar ut 

för att ta lite luft. Där ute ser de den kvinnliga kroggästen från baren som går fram till Sandra 

och hennes gäng och börja bråka igen. Situationen går över styr, tjejen blir hotfull och börjar 

knuffa Sandra och dra henne i håret. Sandra tar sig loss med hjälp av sina kompisar, och 

vänder sig om för att gå in på nattklubben igen. Tjejen tar då sitt drinkglas och smäller det i 

bakhuvudet på Sandra. Sandra faller till golvet och tjejen från baren springer därifrån. Sandra 

måste föras till sjukhuset där det konstateras att hon har fått hjärnskakning. Hon har även ett 

öppet sår i bakhuvudet som det fanns glassplitter kvar i. I fallet ådrog sig Sandra också en 

fraktur på näsan och sår på hakan. Gärningspersonen grips senare och blir åtalad i rätten. 

Personer som åtalas för misshandel, får enligt 3 kap 5 § BrB fängelse i högst två år. Om 

brottet är ringa ges däremot böter eller fängelse i högst sex månader. Personer som åtalas 

enligt 3 kap 6 § BrB för grov misshandel kan tilldömas straff på mellan 1 till 6 år fängelse. 

Hur allvarligt anser du att brottet ovan är? 

(Böter) (Fängelse 6 månader)  (1 år)  (2 år)  (3 år)  (4 år)  (5 år)  (6 år) 

Vinjettfall 2 

Emil, 25 år är på väg hem från en utekväll med sina kompisar. Han går mot sin lägenhet som 

ligger några kvarter bort. När han kommer in på en gata, stöter han ihop med en man. Emil 

säger “ursäkta” och går sedan vidare. Kort efter märker Emil att personen han stötte ihop med 

går efter honom. Ännu en stund senare känner han ett hårt slag i ryggen, vänder sig om och 

får då ett knivhugg i magen. Emil faller till marken och känner att mannen som våldfört sig på 

honom börjar rota i hans fickor. Ur dem tar mannen både plånbok och mobiltelefon. Mannen 

utdelar ett par sparkar och slag mot Emil innan han lämnar honom ensam och medvetslös. När 

Emil senare kommer till sjukhuset framgår det att han har en bruten arm, brutna revben samt 

ett skadat nyckelben. Gärningsmannen grips senare och blir åtalad i rätten. Personer som 

åtalas för misshandel, får enligt 3 kap 5 § BrB fängelse i högst två år. Om brottet är ringa ges 
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däremot böter eller fängelse i högst sex månader. Personer som åtalas enligt 3 kap 6 § BrB för 

grov misshandel kan tilldömas straff på mellan 1 till 6 år fängelse. 

Hur allvarligt anser du att brottet ovan är? 

(Böter) (Fängelse 6 månader) (1 år)  (2 år)   (3 år)  (4 år)  (5 år)  (6 år) 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

Vinjettfallen 

Vilka omständigheter i fallet anser du ska vägas in i bedömningen av brottet? 

Varför valde du som du gjorde? Hur resonerade du? 

Finns det skillnad på fallen och i så fall hur? 

Tror du att du resonerat annorlunda om det var exempelvis en kvinna som var gärningsperson 

mot en man eller en manlig gärningsperson mot en kvinna. 

Tror du att dina föreställningar om kvinnligt och manligt påverkar hur du tänker kring fallen? 

Normer/föreställningar 

Vad anser ni är typiskt manligt? Hur beter sig en kille som är manlig? 

Hur beter sig en kvinna som är typisk “kvinnlig”? 

Varför tror du att du har denna föreställning/synen om kvinnan och mannen? 

Vart tror du dina föreställningar kommer ifrån? 

Vad tror ni det finns för föreställningar om mannen respektive kvinnan? Hur tror ni att det 

kopplas till kriminella handlingar? 

Hur skulle ni beskriva mannen utifrån arbete, lön, fysik?   

Hur skulle ni beskriva kvinnan utifrån arbete, lön, fysik? 

Brottslighet 

Det finns statistik som visar att kvinnor misstänks för 20 % av brotten i Sverige och männen 

80 %. Varför tror ni att det är så? 

Vilka brott tror ni utförs mest av män respektive kvinnor? Varför tror ni så? 

Varför tror ni att män begår brott respektive kvinnor begår brott? 

Tror ni att det anses vara värre om en kvinna begår brott än om en man gör det, och i så fall 

hur? 

Det finns forskningsresultat som visar att kvinnor får lindrigare straff än män, varför tror ni att 

det är så? 

Hur ser du på dina möjligheter att arbeta inom kriminalvården i framtiden? 

Vad tänker du om att din medvetenhet och dina föreställningar om kvinnor och män skulle 

kunna påverka dig i ditt framtida arbete? 

 

 


