
  

JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Viktoria Lundborg

Kvinnan som förövare

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Per-Ole Träskman

Straffrätt: Kriminologi

Vårterminen 2003



2

INNEHÅLL
1. SAMMANFATTNING 4

2. INLEDNING 7

2.1 SYFTE 8

2.2 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 9
2.2.3.Disposition 9

3. HISTORISK ÖVERSIKT 10
3.1 Historiska förklaringsmodeller; hur mannen fungerat som måttstock för
det normala. Från slutet av 1800-talet fram till våra dagar. 10
3.2 Faktisk brottslighet ur ett statistiskt, historiskt perspektiv 13

3.2.1 Häx- och trolldomsprocesserna 15
3.2.2 Barnamord och fosterfördrivning - typiska kvinnobrott 16
3.2.3 Prostitution ur ett historiskt perspektiv 19

3.2.3.1 1977 års prostitutionsutredning 20
3.2.3.2 1993 års prostitutionsutredning 21

4. VILKA BROTT BEGÅR KVINNOR? 22
4.1 Brottsstatistik 22

4.1.1 Generella svårigheter med brottstatistik 22
4.1.2 Faktisk kvinnlig brottslighet 23
4.1.3 Kvinnobrottslighetens utveckling 23
4.1.4. Åldersfördelning 24

4.2 Kvinnors andel av vissa brott 24
4.2.1 Återfall och specialisering på vissa typer av brott 24
4.2.2 Bedrägerier 25
4.2.3 Snatteribrott 27
4.2.4 Narkotikabrott 28
4.2.5 Våldsbrott 28

4.2.5.1 Utveckling av våldsbrottet 30
4.3 Självrapporterad brottslighet 32

5. KRIMINOLOGISK TEORI 35
5.1 Inledning 35
5.2 Umgänge och gäng 35
5.3 Könsrollsteori 36
5.4 Deltagandeteorier 39
5.5 Kontrollteorier 39



3

5.6 Utstötningsteorin 41
5.7 Skam- och skuldkänslor 41
5.8 Destruktivitet och självdestruktivitet 43
5.9 Alkohol och droger 44
5.10 Rädsla 46
5.11 Risktagande 47
5.12 Arenor och tid 47

6. VARFÖR BEGÅR KVINNOR BROTT? 48
6.1 Hur förklarar de själva och vad säger forskningen? 48
6.2 Uppväxt och problem 49

7. ANALYS OCH SLUTSATSER 52

LITTERATURFÖRTECKNING 54



4

1. SAMMANFATTNING

Synen på kriminella kvinnor har förändrats över tiden, liksom andelen kvinnor
som dömts för brott. Den första att skriva om kriminella kvinnor var
kriminologen Cesare Lombroso som publicerade ett verk kring detta ämne
redan år 1893. Vid denna tid betraktades en brottsling som ett bakslag i
evolutionen och en kvinnlig brottsling som något ännu värre. Otto Pollak
menade att kvinnan inte var mindre brottsbenägen än mannen, utan hennes
brottslighet var på något grumligt sätt analog med hennes könsorgan, det vill
säga dold. Kvinnliga kriminologer, som t ex Freda Adler och Rita Simon,
presenterade sin forskning först på 1970-talet och de förutspådde bland annat
att den kvinnliga brottsligheten skulle öka i och med att könsrollerna
förändrades och hennes medverkan i samhället ökade.

Andelen kvinnor bland de kriminella har alltid varit låg, men har ökat något
under vissa tidsperioder, detta har förklarats med bl a förändringar i
lagstiftningen. Ett exempel på detta är de så kallade hor- och äktenskapsbrotten
som avkriminaliserades år 1865, då antalet dömda kvinnor sjönk av förklarliga
skäl. Kriminologen Johannes Knutsson, som undersökt den kvinnliga
kriminaliteten över tid, försökte undvika dylika förändringar genom att studera
ett brott som varit någorlunda oföränderligt över tid, nämligen stöldbrottet.
Han kom fram till att antalet kvinnor som dömdes för stöld ökade under vissa
perioder, så var till exempel fallet under andra världskriget. Detta förklaras bl a
som att det handlar om så kallad nödkriminalitet men också med att olika
könsrollsmönster förändrades under perioden när kvinnor kom att ta större
ansvar i traditionellt sett typiskt manliga områden.

Under en tidsperiod, i Sverige under den senare hälften av 1600-talet, pågick
de så kallade trolldomsprocesserna. Processerna har kommit att fascinera
många forskare men antalet kvinnor som dömdes för häxeri var aldrig särskilt
högt. Något som däremot setts som ett typiskt kvinnobrott, historiskt sett, är
brotten barnamord och fosterfördrivning, vilket på 1800-talet var det vanligaste
grövre kvinnobrottet. Långt fler kvinnor anklagades och dömdes för dessa brott
än vad som någonsin var aktuellt för häxeribrotten. Enligt den litteratur jag har
studerat1 är en trolig orsak, både till häxprocesserna och den iver med vilken
man drev processer mot kvinnor som begått barnamord respektive
fosterfördrivning, synen på kvinnan i allmänhet men mer specifikt hennes
sexualitet. 

I modern tid har man ansett bedrägerier och snatteri vara typiska kvinnobrott,
trots det har den absoluta andelen kvinnor alltid varit låg och långt ifrån de
                                                
1 Se avsnitt 3.2.
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siffror som gäller för män. Även om bedrägeri är ett relativt vanligt kvinnobrott
så är snatterier det absolut vanligaste, och andelen kvinnor den högsta. Av
samtliga som misstänks för snatteribrott i Sverige utgör kvinnorna mer än en
tredjedel. När det gäller andra typer av brott är kvinnornas andel av den totala
brottsligheten betydligt lägre. När det gäller narkotika- och våldsbrott är
andelen kvinnor mycket liten. 

Av dem som lagförs under ett år är många fler kvinnor debutanter medan fler
män är recidivister. Risken att en man ska återfalla i brott är mer än dubbelt så
stor som att en kvinna ska göra det. Kvinnor begår också oftast samma typ av
brott vid återfall medan man när det gäller män kan utläsa en tendens som
tyder på att ju fler brott en person begår, desto fler olika typer av brott kommer
denne också att begå. 

När det gäller de olika teorier som utvecklats för att förklara kriminalitet,
fungerar inte alla teorier när det gäller kvinnliga brottslingar även om de
fungerat väl för att visa orsaker till manlig kriminalitet. Bland de olika teorier
som finns för att förklara den kvinnliga kriminaliteten är troligen
könsrollsteorierna de viktigaste. Forskning inom denna teori inriktar sig främst
på att förklara brott genom skillnader i könsrollen och de förväntningar som
ställs på kvinnor och män. Dessa forskare menar att det inte behöver innebära
ett direkt avsteg från den manliga könsrollen att begå brott, pojkar och män
uppmuntras att vara risktagande etc. och de blir därmed mer benägna att begår
brott. Kvinnan som uppmuntras att vara mer passiv, empatisk och mindre
aggressiv samt mindre risktagande blir däremot mindre brottsbenägen. För
kvinnan kommer en kriminell handling att innebära ett brott mot dubbla
normsystem, dels lagen, dels könsrollen. Forskning visar också att kvinnor, i
större utsträckning än män, känner skam- och skuldkänslor, när de bryter mot
regler, något som fungerar brottshämmande.

Även kontrollteorin är en betydelsefull förklaringsmodell. Den innebär att
flickor och kvinnor utsätts för en hårdare kontroll än män och pojkar, både i
familjen och senare ute i samhället. Då flickorna enligt denna teori står
närmare sina föräldrar, p.g.a. den större kontrollen, än vad pojkar gör, kommer
hon att internalisera de normer som gäller i hennes ursprungsfamilj. Pojkarna
som inte står under lika strikt övervakning från sin familj är mer påverkbara av
omgivningen och tenderar att bli mer risktagande och därmed mer
brottsbenägna.

Det finns alltså många sätt att förklara varför den kvinnliga brottsligheten är så
låg, men de kvinnor som begår brott verkar också göra det av delvis andra
orsaker än män. För män kan det ofta handla om själva spänningen i
handlingen medan det för kvinnor framförallt är ett sätt att klara av en ohållbar
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vardagssituation. Kvinnorna har traditionellt sett ofta ansvar, inte bara för sig
själva utan även för andra, som ensam familjeförsörjare. 
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2. INLEDNING

Jag har valt mitt ämne eftersom jag varit intresserad av att använda mig av de
kurser jag läst utöver min juristutbildning; kriminologi, psykologi, sociologi
och sexologi. Med denna utgångspunkt tycker jag att det är intressant att
undersöka ett ämne som inte nödvändigtvis behöver ses rent juridiskt, utan
också kan belysas med andra perspektiv på kriminalitet.

Då jag har velat ta reda på vad som är den väsentliga skillnaden mellan
kvinnlig och manlig kriminalitet har jag upptäckt att detta specifika ämne
tidigare varit relativt eftersatt i forskningen. Detta är ett faktum som ifrågasatts
av bland annat feministiska forskare som menar att när kriminologerna utgett
sig för att studera ett mänskligt beteende har de i själva verket studerat ett
typiskt manligt beteende2. En orsak, som framhävts i den litteratur jag studerat,
till att så lite fokusering lagts på ämnet, är att kvinnliga brottslingar är för få för
att det ska vara möjligt att genomföra kvantitativa studier. Kvalitativa studier
har dock inte heller genomförts i någon större utsträckning3. Anledningarna till
varför denna forskning eftersatts är många, Sociologen Jerzy Sarneckis
förklaring till varför så lite forskning görs på tonårsflickor låter så här: 

”...det är så svårt att göra spännande forskning om flickor...
pojkarna, i motsats till flickorna, är aktionsorienterade, det 
ska hela tiden hända saker4”. 

Den kriminologiska forskning som finns tillgänglig kring kvinnor har främst
fokuserat på frågor kring kvinnan som offer, och då särskilt som offer för
manligt våld. När det gäller kvinnlig kriminalitet har man främst sökt ta reda
på varför kvinnor är mer laglydiga än män, fokus har i allmänhet inte legat på
frågan varför vissa kvinnor blir kriminella. En naturlig slutsats av detta är att
det inte är icke-kriminella kvinnor som utgjort normen vid kriminologisk
forskning, utan normen har kommit att bli de kriminella männen. Syftet med
min uppsats är alltså att ta reda på varför kvinnor begår färre brott än män och
varför vissa kvinnor alls begår brott. En jämförelse med den manliga
kriminaliteten är givetvis relevant och nödvändig som en del i en sådan
undersökning men det är inte självklart att man kan applicera kriminologisk
teori som den ser ut idag, avsedd för forskning kring manligt beteende, manlig
kriminalitet, direkt på kvinnors förhållanden. Om man utvecklar forskningen
                                                
2 Naffine, Ngaire: “Gender, crime and feminism”. International library of criminology, criminal

justice and penology. Aldershot: Dartmouth, 1995, s. XIV.
3 Undantag finns dock, se: ”Brott och åtgärder mot brott i stadsmiljön”. BRÅ-rapport 1990:5, s.

97.
4 Sarnecki, Jerzy: ”Pojkars och flickors brottslighet. Likheter och olikheter.”, ur G. Wiklund

(red.): ”Kvinnor och brott”. BRÅ-rapport 1990:1. Stockholm 1990, s. 37.
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kring kvinnors relativt sett låga brottslighet och försöker utreda varför kvinnan
som brottsling agerar så annorlunda än vad mannen gör, kanske detta, i
förlängningen, kan leda till nya vägar att minska den totala kriminaliteten. Om
brottsligheten bland män var lika låg som den är bland kvinnor skulle den
totala brottsligheten vara ca 80 procent lägre än den är idag5.

Kriminologer har genom tiderna presenterat många olika teorier kring varför
människor begår brott. Historiskt sett har det varit vanligt att förklara
kriminalitet med biologiska modeller. Även i modern tid har vissa forskare
använt sig av biologiska förklaringsmodeller, man har sökt efter en kriminell
gen hos brottslingar och scannat hjärnan på brottslingar för att försöka hitta
något avvikande mönster som skulle kunna tolkas som svar på den eviga
frågan varför vissa människor tenderar att begå brott. Vissa teorier förklarar
kriminalitet som ett sätt för underpriviligerade grupper att uppnå mål som de
inte kan nå på laglig väg, andra sätter själva tillfället att begå brott i fokus.
Vissa forskare menar att kriminalitet är ett inlärt beteende genom umgänget
med andra människor, särskilt kamrater, medan andra förklarar kriminalitet
med att individer i vissa grupper stämplas som särskilt benägna att begå brott
och att dessa profetior blir självuppfyllande. Man kan också se på ett kriminellt
beteende som resultatet av vissa rationella val eller framhålla familjens
betydelse och socialisationen av individen. 

2.1 SYFTE

Mitt syfte är att ta reda på vilka kvinnor som begår brott, vilken typ av brott de
begår och varför de begår brott i så avsevärt mycket mindre utsträckning än
män. Jag har också haft som ambition att se vad som är den stora skillnaden
mellan kvinnlig och manlig kriminalitet. Jag vill veta om kriminella kvinnor
och män har liknade bakgrund eller om det finns aspekter som är unika för
kvinnor. Jag vill undersöka om det behövs kriminologisk teori specifikt
inriktad på kvinnors kriminalitet för att ta reda på de bakomliggande orsakerna
till dessas kriminalitet eller om det är möjligt att direkt applicera existerande
teorier konstruerade för manlig brottslighet.

                                                
5 Freivalds, Leila:  ”Kvinnor och brott”, ur G. Wiklund (red.): ”Kvinnor och brott”. BRÅ-
rapport 1990:1. Stockholm 1990, s. 67.
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2.2 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR

När det gäller den litteratur jag studerat har den främst varit skriven av
kriminologer men även historiker, sociologer med flera. De texter som inte har
författats av jurister saknar ofta en rättslig analys och utgår oftast inte från
rättshistoriska problem. Jag har ändå funnit dessa texter intressanta för min
uppsats då jag, när det gäller vissa avsnitt, haft för avsikt att försöka återge en
bild av den historiska utvecklingen. Även om inte det här verkar vara av ett
direkt juridiskt intresse så visar det ändå på det klimat som rådde när vissa
lagändringar tog form och så vidare. Jag har läst artiklar ur främst
brottsförebyggande rådets tidning “Apropå” samt olika rapporter från
brottsförebyggande rådet. Den litteratur jag har använt mig av har dels varit
kriminologisk, dels historisk.

Mina fotnoter har jag placerat så att när fotnoten ligger före en punkt hänför
den sig till den mening som ligger närmast före och när fotnoten är placerad
efter punkten hänför den sig till stycket.

2.2.3.DISPOSITION

Jag har valt att inleda min uppsats med en historisk översikt där jag redogör
kortfattat för den kriminologiska forskningen och hur den sett på den
kriminella kvinnan och hur den kvinnliga kriminaliteten förklarats. I den
historiska översikten har jag också tittat på hur den kvinnliga brottsligheten
verkligen såg ut och hur vissa rättsregler, särskilt konstruerade för kvinnliga
villkor, har förändrats över tid. I kapitel 4 har jag tagit upp frågor kring den
aktuella kvinnliga kriminaliteten. Jag börjar med att redogöra för vilka brott
kvinnor begår och hur situationen har förändrats och utvecklats de senaste
åren, bland annat ur ett statistiskt perspektiv. Vidare har jag tagit upp kvinnans
andel av vissa brott, vilka de vanligaste brotten för kvinnor är samt hur
kvinnans kriminalitet ser ut när det gäller de brott som är vanligast för män.
Tyngdpunkten i min uppsats har jag lagt på en redogörelse av olika teorier som
utvecklats för att förklara den kvinnliga kriminaliteten. Dessa teorier är till viss
del av psykologisk och sociologisk karaktär. Jag har även berört frågan om hur
kriminella kvinnor själva ser på bakomliggande orsaker till sin kriminalitet. 
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3. HISTORISK ÖVERSIKT
3.1 Historiska förklaringsmodeller; hur mannen fungerat som
måttstock för det normala. Från slutet av 1800-talet fram till
våra dagar.

Synen på den kriminella kvinnan har förändrats över tiden, på samma sätt som
andelen kvinnor som dömts för brott har varierat. Det första kriminologiska
arbetet som genomfördes om kvinnans kriminalitet gjordes av Cesare
Lombroso, som kommit att kallas ”kriminologins fader”. Lombroso var den
som grundlade det biologiska synsättet inom kriminologin. Arbetet, “Den
kvinnliga brottslingen”, publicerades år 1893. Lombroso menade att en
kriminell individ var ett uttryck för ett bakslag i evolutionen och att individen
blev brottsling för att denne inte kunde kontrollera sina primitiva, brottsliga
impulser. Lombroso undersökte kriminella och prostituerade kvinnor, som han
likställde med kriminella, genom att mäta deras skallar, väga deras hjärnor osv.
När det gällde de kriminella kvinnorna genomförde Lombroso sin forskning ur
en antropologisk synvinkel med icke-kriminella kvinnor som utgångspunkt och
kontrollgrupp. Lombrosos förklaring till att färre brott begicks av kvinnor än av
män var att kvinnan redan låg ett steg efter i utvecklingen och således fanns
mindre utrymme för avvikelser. Enligt denna teori borde man komma till
slutsatsen att kvinnor av naturen är mer brottsbenägna än män. Då de ej är lika
utvecklade som männen har de ej haft möjlighet att utveckla den starkare
moralkänsla som präglar dessa. Det faktum att kvinnor, trots detta, faktiskt
begick färre brott än män, förklarades med att kvinnan var hårdare bunden till
hemmet, hennes möjligheter att begå brott var helt enkelt mindre, vilket
fungerade som en avhållande faktor.6 Lombroso kom fram till att det var få
kvinnor som var födda till brottslingar, men menade att de som var det var ännu
farligare och mer onda än den manliga motsvarigheten.7

I början av 1900-talet spekulerades det kring om det istället var kvinnans mer
högtstående moral som utgjorde bakomliggande orsak till att kvinnan begick
färre  brott. Samtidigt menade man att kvinnan var ovanligt listig och att när
hon verkligen begick brott så skedde detta i lönndom, i skydd av hemmet,
varför hennes brott ofta förblev oupptäckta.8 

                                                
6 Knutsson, Johannes: ”Kvinnor och brott i ett historiskt perspektiv”, ur G. Wiklund (red):

”Kvinnor och Brott”. BRÅ-rapport 1990:1. Stockholm 1990, s. 12.
7 Leonard, Eileen B: ”A critique of Criminology Theory: Women Crime and society”. New

York, Longman 1982, s. 2.
8 Knutsson, J. (1990) a.a. s. 13.
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Sociologen Otto Pollak som gav ut, “Kvinnan som brottsling”, 1953, hade en
liknande syn på kvinnan. Han var av åsikten att kvinnor inte alls begick färre
brott än män, de var bara bättre på att dölja sina brott.9 Hans teori gick ut på att
det låg i kvinnans natur att dölja, gömma och förneka vissa saker. Kriminologen
Johannes Knutsson kallar Pollaks teori för “hemsnickrad”10 och menar att den
idag mest utgör kuriosa. Vad Pollak gjorde var att konstruera en jämförelse av
mäns och kvinnors möjlighet att dölja sin sexuella upphetsning och orgasm.
Han menade att detta är möjligt för kvinnor att dölja alternativt simulera, medan
det inte är möjligt för män. Pollak var av åsikten att denna medfödda
benägenhet att agera i det fördolda hade ett visst ursprung även i det faktum att
kvinnan tidigt lärdes att dölja sin menstruation. Enligt Pollak var detta faktorer
som visade att kvinnan inte var mindre brottsbenägen utan enbart bättre rustad
att dölja sina brott. De brott kvinnan begick riktades och utfördes också i och
mot personer eller ting i hemmet, varför dessa brott var svårare att upptäcka än
de brott som begicks av män i det offentliga rummet. Pollak menade också att
männens beskyddande attityd gentemot kvinnan gjorde att eventuella brott,
begångna av kvinnor, som verkligen blev upptäckta aldrig kom att lagföras,
utan hanterades diskret, utanför domstolen. Med detta menade alltså Pollak att
det finns ett mycket stort mörkertal av brott begångna av kvinnor jämfört med
män.11 

När kvinnor anklagades för grövre brott kunde det hända att hon friades helt då
det ansågs så  osannolikt att hon verkligen skulle vara kapabel att begå en sådan
gärning. Annika Snare åskådliggjorde detta år 199812; år 1840 anklagades en
kvinna för att ha giftmördat sin make med arsenik men när målet kom upp i
domstolen friades kvinnan av juryn. Domstolen hade ett par olika argument för
friandet. För det första kunde man inte döma kvinnan med avsikten att straffet
skulle fungera avskräckande, då detta skulle innebära att man erkände att det
faktiskt fanns ett stort antal kvinnor som kunde tänka sig att mörda sina män om
de inte blev hindrade. För det andra kunde inte domstolen föreställa sig att
kvinnor skulle kunna ha något motiv till att begå ett sådant brott. Att anta att det
skulle kunna finnas ett motiv till brottet skulle vara att erkänna kvinnorna som
tänkande varelser med förmåga att planera framtiden och handla utifrån detta
rationella tänkande. Denna beslutsamhet och förmåga menade man var helt
utesluten och totalt osannolik. Kvinnan i exemplet, och andra med henne, blev
alltså frigivna i brist på motiv. Man hade olika strategier för att förklara det
skeende som faktiskt tagit plats.  Man kunde se kvinnan som en stackars
oskyldig varelse eller helt enkelt som om hon vore besatt av onda demoner. När
man verkligen fann motiv till brottet, en kvinna hade kanske levt med en

                                                
9 Leonard , E. B. a.a. s. 3.
10 Knutsson, J. (1990) a.a. s. 13.
11 Knutsson, J. (1990) a.a. s. 14.
12 Snare, Annika: “Kvinder, der draeber - et pinakotek”, ur Kongstad, Kyvsgaard och Storgaard

(red.): “Kvinder på randen”. Aarhus universitetsforlag 1998.
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alkoholist som misshandlade henne och barnen, då kunde rätten finna henne
skyldig eftersom man menade att det fanns ett skäl till hennes handlande, och
kvinnan riskerade då att avrättas såsom skyldig till mord.13

Kvinnlig forskning kring kvinnans kriminalitet, med mer genusorienterade
teorier, kom först i och med 1970-talets feministvåg. År 1975 gav kriminologen
Freda Adler ut  “Sisters in crime: The rise of the New Female Criminal”14 där
hon förutspådde att den kvinnliga brottsligheten skulle bli alltmer lik den
manliga i takt med kvinnofrigörelsen och att könsrollerna i samhället
förändrades. Hon menade att kvinnans intåg på arbetsmarknaden och uttåg från
hemmet skulle innebära mer jämlika sociala förhållanden. Detta skulle leda till
en jämlikhet även i den kriminella karriären, kvinnor förväntades bli mera lika
män i allt, rimligtvis också på brottets område. 

Kriminologen Rita Simon15 ger en liknande syn på den förväntade ökningen av
den kvinnliga kriminaliteten, men hon fokuserar mer på att kvinnan genom
ökad rörlighet skulle få fler tillfällen att begå brott. I likhet med Adler menar
även hon att den lägre kvinnliga brottsligheten bottnar i brist på tillfälle snarare
än en mindre brottsbenägen natur. Därför antog även hon att den kvinnliga
kriminaliteten skulle öka i takt med ökande jämlikhet på arbetsmarknaden.16 

Idag är den allmänna bilden av frigörelse och jämlikhet sannolikt mer
nyanserad. Inte många skulle definiera jämlikhet som att kvinnan blir mer lik en
man. Det har inte heller visat sig sant att den kvinnliga kriminaliteten har ökat i
takt med att kvinnan i större utsträckning arbetar utanför hemmet17.

År 1976 kom sociologen Carol Smart ut med “Women, Crime and
Criminology” och Laura Crites gav ut “The Female Offender”, litteratur som
kom att innebära en mer nyanserad bild av kvinnans kriminalitet. Dessa
författare strävade efter att lämna den stereotypa bild som hittills givits och
förnekade att kvinnans frigörelse skulle innebära ökad kvinnlig kriminalitet.
Istället tog de upp frågor kring det bristande intresse som hittills funnits för
kvinnor inom kriminalvården, diskriminering av kvinnor inom rättsväsendet,
sexistiska18 lagar och så vidare.19 

                                                
13 Snare, A. a.a. s. 44.
14 Adler, Freda: ”Sisters in crime: the rise of the new female criminal”, New York: McGraw-

Hill, cop. 1975.
15 Simon, Rita James: ”Women and crime”. Lexington, Mass.: Heath,j cop. 1975.
16 Knutsson, J. (1990) a.a. s.15.
17 Tiby, Eva: ”Kvinnor och brott i stadsmiljö”  ur P-O. Wikström (red.) ”Brott och åtgärder mot

brott i stadsmiljön”, BRÅ-rapport 1990:5, Stockholm 1990, s. 106f.
18 Sexism i bemärkelsen olika behandling av människor enbart p g a deras kön.
19 Leonard, E. B. a.a. s. 13.
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Den amerikanska Sutherland och Cressey´s (1970) “Criminology” är mycket
använd än idag i reviderad version som undervisningslitteratur. Inte ens i 11:e
upplagan (1992) tog författarna dock upp några feministiska perspektiv.
Visserligen tar de upp det faktum att den kvinnliga kriminaliteten ökar, och
närmar sig den manliga, när det gäller vissa brott. De väljer att förklara detta,
åtminstone delvis, med att den “gentlemanna-attityd” gentemot kvinnor som
tidigare präglat rättssystemet har modifierats.20 Att attityden mot kvinnor
verkligen har förändrats och att rättssystemet visar en större benägenhet att
döma kvinnor än man gjort tidigare är en åsikt som också Steffensmeier och
Cobb (1981)21 sökt visa i olika undersökningar. 

3.2 Faktisk brottslighet ur ett statistiskt, historiskt perspektiv

Kvinnobrottsligheten har alltid varit låg men har ökat något under vissa
tidsperioder. Andelen kvinnor som dömts för brott har dock aldrig överstigit ca
12 procent och det lägsta uppmätta värdet låg på ca 5 procent (början av 1900-
talet)22. Johannes Knutsson, docent i kriminologi, har genomfört en
undersökning av brott begångna av kvinnor mellan åren 1857-1975. Han
förklarar den ökning som kan skönjas, delvis med förändringar i lagstiftningen.
Vid en studie av hur många kvinnor som har begått brott mot brottsbalken visas
en förhöjning av värdet dels i mitten av 1800-talet dels i mitten av 1900-talet.
Knutsson förklarar stegringen under 1800-talets mitt med hors- och
äktenskapsbrotten, dessa brott avkriminaliserades år 1865 och då sjönk av
förklarliga skäl antalet dömda. 

För att utföra en korrekt mätning och jämförelse krävs att de brott som
undersöks är någorlunda, lagstiftningsmässigt oföränderliga över tiden.
Knutsson sökte lösa detta genom att undersöka stöldbrottet. Han kom fram till
en ökning av antalet kvinnor dömda för stöld vid tre perioder. Dessa ”pucklar”
inföll under nödåren 1867-186823, under andra världskriget samt under slutet av
1950-talet24. Knutsson påpekar att även om ökningen under dessa perioder
visserligen är markant, så rör det sig ändå om mindre grova stöldbrott.25 Enligt
Knutsson tydde puckeln under andra världskriget troligen på nödkriminalitet.
En annan vanlig syn på den ökande kriminaliteten under andra världskriget är
att jämlikheten, tillfälligtvis och av nödvändighet, i samhället kom att öka i och

                                                
20 Lilly, Cullen & Ball: ”Criminological theory; Context and Consequenses”. Newbury Park,

Calif.: Sage Publications 1995. S. 180.
21 Lilly, Cullen & Ball, a.a. s. 182.
22 Knutsson, J. (1990) a.a. s. 16.
23 Nödår p g a felslagna skördar. 
24 Antagligen i samband med att varuhus och självbetjäningsprincipen infördes. 
25 Knutsson, J. (1990) a.a. s. 15 ff.
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med att kvinnorna fick ta ett större ansvar inom områden som var traditionellt
sett manliga. Nina Roos och Hanna Takala26 menade att det var olikheter i
könsrollerna som fick kvinnor att avstå från brott i större utsträckning än män,
men i samband med kriget suddades könsrollsmönstren ut även i denna
bemärkelse27. Förklaringen har dock ifrågasatts av andra forskare som menar att
ökningen av den kvinnliga brottsligheten under kriget snarare berodde på en
förstärkning av kvinnorollen. Kvinnan som fick överta huvudansvaret för
familjen även ekonomiskt behövde skaffa mat, kläder och liknande till sina
barn, och de brott hon till största del begick var direkt kopplade till
familjeförsörjningen28.

Ökningen av brottsligheten under andra världskriget är likartad i alla de
nordiska länderna. I Finland skedde en ökning av antalet brott begångna av
kvinnor under andra världskriget vilket har undersökts speciellt av Roos och
Takala29, före kriget stod kvinnorna för cirka 5 procent av brottsligheten, men
under krigsåren ökade andelen kvinnor och de kom att stå för cirka en tredjedel
av alla begångna brott. Denna ökade andel kvinnlig brottslighet har till viss del
förklarats med att en stor del av männen lydde under strafflagen för krigsmakten
och att deras brott därför behandlades av speciella fältdomstolar och inte syns i
statistiken från de vanliga domstolarna. Men även i absoluta tal ökade
kvinnobrottsligheten kraftigt under andra världskriget. Den största delen av
kriminaliteten bestod i brott som kriminaliserats på grund av krigstillståndet, t
ex regleringsbrott och brott mot lagen om arbetsplikt. Det vanligaste brottet som
kvinnor under kriget begick som bröt mot strafflagen var stöldbrottet vilket
också under fredstid är det dominerande kvinnliga strafflagsbrottet. Antalet
domar för stöld fyrdubblades under de sista åren av kriget jämfört med tiden
före krigsutbrottet. Även urkundsförfalskning ökade kraftigt under kriget,
antalet domar för detta brott tiodubblades jämfört med åren före kriget. Också
denna brottslighet har ett direkt samband med kriget i sig, t ex gav
ransoneringskorten många tillfällen när det på ett relativt enkelt sätt gick att
skaffa sig fördelar, det kunde löna sig mycket att förfalska
identitetshandlingar30.

                                                
26 Roos och Takala: “Kvinnors brottslighet under andra världskriget i Finland”, ur Takala och

Tham (red.), “Krig og moral; kriminalitet och kontroll i Norden  under andre verdenskrig”,
Oslo 1987, Universitetsforlaget AS.

27 Roos och Takala, a.a. s. 79.
28 Roos och Takala, a.a. s. 92.
29 Se fotnot 24.
30 Roos och Takala, a.a. s. 83f.



15

3.2.1 HÄX- OCH TROLLDOMSPROCESSERNA

Marianne Hester har i boken “Femicide. The politics of woman killing”31, givit
sin syn på häxprocesserna i 15- och 1600-talets England. Hon beskriver
processerna som ett sätt för männen, i synnerhet män i maktpositioner, att ha
total social kontroll över kvinnorna i samhället. Enligt Hester var det tusentals
människor som dömdes och avrättades under denna period, och av dessa
personer som avrättades utgjorde kvinnorna 90 procent. De kvinnor som
avrättades efter att ha anklagats för någon form av häxeri var ofta äldre, fattiga
från underklassen. Inte sällan var kvinnorna ogifta eller änkor. Hester frågar sig
vad som ledde fram till detta och menar att en del av svaret ligger i de stora
förändringar som skedde under denna tid, hon beskriver det som en i det
närmaste total rekonstruktion av samhället. Tidigare var det den katolska kyrkan
som hade stått för kontrollen över folket och det var kyrkans kvinnosyn som var
den allmänt gällande. Till grund för kvinnosynen låg skapelseberättelsen med
myten om Adam och Eva. Kyrkans tanke var att då Eva skapats av mannens, det
vill säga Adams, revben kom hon att vara honom ständigt underlägsen.
Dessutom hade Evas synder i lustgården gjort alla kvinnor syndiga, särskilt
syndig och fördärvlig var då den kvinnliga sexualiteten som ledde män i
fördärvet. Denna syn kom att dominera ända till slutet av häxprocesserna. Då
ändrades synen på kvinnan, som tills nu varit den av en mäktig häxa som kunde
utgöra ett direkt hot, till den av en hysterisk, och maktlös, kvinna. Kvinnans
underordnande som var självklart i samhället kom nu ur äktenskapet. 

Tron på häxkraft och magi fanns redan före häxprocesserna men på den tiden
fäste rättsväsendet inte att fästa så stor vikt vid fenomenet. Sannolikt berodde
detta på att man i samhället inte såg på magi såsom utgörande något hot, men
framförallt fanns ingen legal process förrän på senmedeltiden. När samhället tog
steget från katolicismen in i protestantismen förlorade kyrkan det huvudsakliga
ansvaret för rätten, istället var det staten som tog över denna roll. Under
perioden rådde en instabilitet i samhället med stora sociala, politiska och
ekonomiska förändringar. Landet förändrades även demografiskt och under
denna tid fanns det fler kvinnor än män, och människor kom att gifta sig senare
i livet. Det fanns många relativt oberoende kvinnor som kunde försörja sig
själva, åtminstone innan de fick barn, bland annat inom den framväxande
textilindustrin. Det fanns också många kvinnliga monarker i Europa vid denna
tid, bl a i England och Frankrike. Denna dominans av kvinnor sågs som
onaturlig och oönskad och många fördömande reaktioner hördes, särskilt från
den del av samhället som bestod av den manliga överklassen. Dessa ville
kontrollera kvinnorna och det var också dessa som kom att kontrollera den

                                                
31 Hester, Marianne: “The Witch-craze in Sixteenth- and Seventeenth-Century England as

Social Control of Women”,ur “Femicide, the politics of woman killing”, Radford, Russel
(ed.), Open University Press, Buckingham 1992, s. 27ff.
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rättsapparat som styrde häxjakten. Det stormade kring kvinnan som synderska,
rykten spreds om att kvinnans sexuella lustar kunde få henne att gå i förbund
med djävulen vilket sågs som ett hot mot samhället och ledde till ett förtryck av
kvinnan som ett led i strävan att kontrollera henne.32 

I Sverige pågick de stora så kallade trolldomsprocesserna mellan åren 1668-
1677, men det finns fall från så tidigt som år 1599 och den senaste inträffade år
1779. Många människor anklagades för häxeri och man tror sig veta att
åtminstone 300 personer avrättades efter att ha bedömts skyldiga till någon form
av häxeri. I Sverige var ca 70 procent av de anklagade kvinnor. Det fanns något
man kallade skadlig magi och det var förbjudet i svensk lag ända från
medeltiden och fram till år 1779, när Gustav III beslöt att bestämmelsen skulle
tas bort ur lagstiftningen. Tecken på skadlig magi kunde till exempel vara en ko
som slutade ge mjölk, vilket man menade berodde på att en trollkunnig kvinna
hade förtrollat djuret. Anklagelserna gällde oftast liknande saker, kvinnor
pekades ut och anklagades för att ha skickat sjukdom eller död på boskap eller
barn. Det som kallades nyttig magi i sin tur var straffbelagt ända fram till år
1864. Med nyttig magi, eller vidskepelse, avsågs magi som inte var skadlig.
Denna typ av magi kunde ha som syfte att bota sjukdomar, väcka kärlek, se in i
framtiden eller något liknande. Anledningen till att även den nyttiga magin var
straffbelagd var att den ansågs ogudaktig, människan skulle lita till gud och
använde man sig av magiska krafter lierade man sig med djävulen.

Formellt skulle alla magimål underställas Svea hovrätt för granskning och
eventuell omprövning innan domen fick verkställas. Detta skedde dock inte
alltid, utan i ungefär hälften av fallen behandlades målet i någon av
underrätterna. Detta gällde särskilt fall där den åtalade inte var straffmyndig och
mål som slutade med en friande dom.33 

3.2.2 BARNAMORD OCH FOSTERFÖRDRIVNING - TYPISKA
KVINNOBROTT

Historiskt sett har det ofta inneburit både en social och ekonomisk katastrof att
bli ensamstående mor. Av denna anledning valde många kvinnor att dölja sina
havandeskap för att föda barnet i smyg och sedan låta barnet dö. Ett alternativ
till var att försöka göra sig av med fostret redan innan det föddes, detta kallades
för fosterfördrivning. Fosterfördrivning var fram till år 1938 ett brott och
utgjorde en benämning för dödandet av ett foster antingen i moderlivet eller

                                                
32 Hester, M. a.a. s. 27ff.
33 Oja, Linda: ”Magimålens aktörer; kvinnor och barn inför rätta under 1600- och 1700-talet”,

ur Granström (red.), ”Kvinnorna och rätten; från stormaktstid till rösträttsstrid”, Uppsala
1996.
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genom framkallandet av för tidig födsel. Gärningsman kunde vara antingen
kvinnan själv eller en annan person som handlat med eller utan kvinnans vilja.
Om kvinnan var den som utfört gärningen kunde hon dömas till straffarbete
mellan ett och sex år. Annan gärningsman än kvinnan kunde dömas till
straffarbete mellan två och tio år bl a beroende på kvinnans eventuella
samtycke. Om kvinnan drabbades av svår kroppsskada på grund av gärningen,
eller till och med dog, kunde gärningsmannen dömas till straffarbete i tio år, på
livstid eller till och med till döden. Genom lag den 13 juni 1921 om ändring i
vissa delar av 14 kap. strafflagen blev straffen för fosterfördrivning nedsatta,
detta gällde även påföljderna för barnamord. Hädanefter gällde att kvinnan
kunde dömas till fängelse i högst sex månader eller böter samt att den person
som fått kvinnans medgivande kunde dömas till straffarbete i högst två år eller
till fängelse i minst sex månader. Med vissa formella förändringar kom denna
lag att gälla fram till införandet av 1962 års brottsbalk. År 1938 ändrades lagen
så att den kom att tillåta avbrytande av havandeskapet, det vill säga legal abort,
i vissa fall. Exempelvis accepterades abort om havandeskapet/förlossningen
skulle innebära allvarlig fara för kvinnan eller om det fanns risk för att någon av
föräldrarna skulle föra vidare en allvarlig sjukdom till barnet. År 1941 avslogs
dock två motioner som innebar att abort i vissa fall skulle kunna medges även
av sociala skäl. Inte förrän år 1974 kom en bestämmelse som innebar att abort
skulle medges om kvinnan begärde detta och det inte skulle medföra allvarlig
fara för hennes liv och hälsa.34

Barnamord och fosterfördrivning har historiskt sett utgjort typiska kvinnobrott,
brott som idag är mycket ovanliga. På 1800-talet utgjorde dock dessa brott de
vanligaste grövre brotten bland kvinnor och den vanligaste orsaken till att
kvinnor fick långvariga fängelsestraff. Fram t o m år 1864 kunde brottet även
straffas med döden. Mellan åren 1757-78 verkställdes 617 avrättningar varav
217 var till följd av barnamord. Den sista avrättningen för barnamord skedde år
1830. Under perioden 1861-1890 dömdes 2000 kvinnor för barnamord i
Sverige. Förekomsten av de många barnamorden har förklarats ur några olika
synvinklar; dels att barnamorden sågs som en befolkningsbegränsande åtgärd,
dels att kristendomens intåg skulle medfört att det nyfödda livet gavs ett
självständigt värde att värna om.35 En annan aspekt av ovanstående fenomen är
synen på kvinnan och hennes sexualitet. Blev en ogift kvinna gravid innebar det
dessutom ett sexualbrott. Kyrkans män och landets övriga makthavare
fördömde barnafödande utom äktenskapet. Det innebar att en ogift mor
hamnade i en mycket svår situation och hon kanske försökte lösa detta genom
att t ex själv framkalla abort, alternativt föda fram barnet och sedan göra sig av

                                                
34 Jakobsson, S. & Jakobsson, S.:“Orons och förtvivlans gärningar. Ogifta kvinnors vånda för

havandeskaps och barnbörds skull. Stockholm 1887-1901”, Stockholm 1990, s. 240ff.
35 Larsson, Eva (red.): ”Kvinnors rätt och orätt; statistik och tankar om kvinnor och brott”.

Stockholm : Statistiska centralbyrån (SCB), 1986, s. 19-21.
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med det. Ansvaret vid sexualbrotten låg till största delen på kvinnan. För att
mannen skulle kunna fällas för så kallat lönskaläge36 krävdes två ögonvittnen.37 

Under 1600-talet ökade kvinnans ansvar vid sedlighetsbrott och straffrättsligt
började hon då likställas med mannen. Från 1600-talets mitt skulle även
kvinnan straffas vid upprepat lönskaläge, något som tidigare setts som enbart
mannens ansvar. Dock fanns ingen lagstadga kring hur kvinnan skulle straffas
vid sin första förseelse förrän år 1694. Någon enhetlig praxis fanns inte heller
men det var vanligast att hon fick böta, och då hälften så mycket som mannen.38

Barnamorden var ofta en oönskad och sorglig konsekvens av den stränga
sexuallagstiftningen och ett tecken på de ogifta mödrarnas utsatthet. Det växte
ett behov av, och en önskan om, att få till stånd en  ändring av lagstiftning och
attityder för att minska antalet barnamord. En förändring av lagen resulterade år
1778 i Barnamordsplakatet39. 

En viktig följd av Barnamordsplakatet blev att ogifta kvinnor som blivit gravida
kunde föda sina barn anonymt på okänd ort. Något som i realiteten  innebar att
kvinnor ur bättre bemedlade grupper gavs en möjlighet att undkomma skam och
vanära. Reformen hade ändå kommit till för att värna om kvinnan och även om
den i vissa stycken kan sägas ha utgjort en klasslagstiftning så märks en
attitydförändring som gagnade även kvinnor utan ekonomiska resurser. I
rättegångsprotokoll från tiden framförs argument som talar om kvinnans utsatta
situation och om de oäkta barnen.40

En följd av den förändrade attityden märktes i det faktum att fler barn föddes
och överlevde spädbarnstiden, men också att allt fler kvinnor kom att leva
ensamma med barn. De ekonomiska möjligheterna för kvinnan att försörja sin
familj blev inte bättre det blev enklare för männen att undandra sig
underhållsansvar för sina barn. Detta var väl i sig ingen önskvärd konsekvens av
skrivelsen men ändå reell då punkt fem41 i Barnamordsplakatet omöjliggjorde
för domaren att fråga kvinnan vem som var far till hennes barn. Punkten hade
lagts till skrivelsen av hänsyn till kvinnan, men kom att få en ogynnsam effekt
då kvinnan skulle ses som osolidarisk och riskera att bli utstött om hon angav

                                                
36 Sexuellt umgänge mellan ogifta.
37 Se Larsson, E. a.a. s. 19-21.
38 Andersson, Gudrun: ”Myndig eller omyndig?; Kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning

under stormaktstiden” ur Granström (red.) ”Kvinnorna och rätten: Från stormaktstid till
rösträttsstrid”. Uppsala 1996,  s. 22.

39 Gustav III:s skrivelse till hovrätterna: ”Till förekommande av barnamord”. 
40 Lindstedt, Marie: ”Barnamordsplakatet – en straffrättsreform med oanade konsekvenser”.
Apropå nr 1 1994
41 Att den brottslige fick rätt att skriftligen svara för sin handling vid domstolen. I de fall

kvinnan inställde sig personligen skulle hon ej ”genomgå varjehanda så otjänliga som
onödiga frågor blottställas för skymf och andras begabberi”.
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mannen. Även ändrade vittnesbestämmelser gjorde att ord kom att stå mot ord i
större utsträckning än tidigare, då det t ex funnits en regel om att den man en
födande kvinna uppgivit som far till sitt barn skulle antas vara det, hon skulle
inte kunna ljuga i barnsäng menade man. Nu kunde det uppstå en konflikt om
mannen nekade till faderskapet. 42

Den bestämmelse som idag reglerar det som tidigare kallades barnamord finner
man i brb 3:3. Man åsyftar en situation där kvinna vid födelsen eller i
anslutning till födelsen befinner sig i “ett upprivet sinnestillstånd eller i svårt
trångmål” och dödar sitt barn. Handlingen benämns barnadråp och kan ge
maximalt sex års fängelse. 

I statistiken har man redovisat barnamord och fosterfördrivning tillsammans.
Fallen av barnamord är fler fram till 1940-talet när fallen av fosterfördrivning
kommer att dominera och barnamord bara står för ett par procent. Antalet
kvinnor dömda för barnamord/fosterfördrivning var relativt konstant med ca 50-
70 domar per år fram till år 1940.  Under början av 30-talet var födelsetalen
låga och en befolkningspolitisk debatt hade väckts. Bland annat diskuterades
frågan med illegala aborter som man menade innebar stora hälsorisker för
kvinnan och år 1938 lades det fram en ny abortlag som medgav en begränsad
rätt till abort (se ovan). Samtidigt hävdes förbudet att använda preventivmedel.
En tolkning av de många fallen av fosterfördrivning på 40-talet är att det från
myndigheternas sida gjordes grundliga undersökningar för att ta reda på hur
vanligt det egentligen var med fosterfördrivning. I den litteratur jag studerat
lägger forskarna fram en teori som innebär att det är var det ökade fokus som
lades på frågan som ledde fram till de höga siffror som redovisas och inte fler
egentliga fall av fosterfördrivning. Vid denna tid kom också män att dömas för
fosterfördrivning i större utsträckning; från att tidigare ha stått för ett par
procent av domarna, kom männen att utgöra cirka tredjedel av de som dömdes.43

3.2.3 PROSTITUTION UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

Under 1700-talet kunde man vanligtvis hitta de prostituerade kvinnorna på
gästgiverier, värdshus, marknadsplatser och gator. I 1734 års lag fanns regler
som straffbelade koppleri, det vill säga de som “höll sådana hus och samkväm
där otukt och lösaktighet drives”, samt de kvinnor som prostituerade sig i
sådana hus. Mot slutet av 1700-talet började veneriska sjukdomar spridas bland
de prostituerade och ett reglementeringssystem med kontrollåtgärder riktade
mot de prostituerade infördes i Sverige år 1847. Dessa föreskrifter innebar att
kvinnorna som “idkade skörlevnad”, det vill säga prostitution, kunde åläggas en

                                                
42 Lindstedt, M. a.a. s. 24-29.
43 Larsson, E. a.a. s. 19-21.



20

“sundhetsbesiktning” två gånger i veckan. Föreskrifterna ifrågasattes starkt,
särskilt från kvinnorörelsen, som menade att regleringen infördes enbart för att
tillhandahålla männen “frisk vara” och inte av någon hänsyn till kvinnan44. Det
svenska reglementeringssystemet avskaffades år 1918 genom den så kallade
Lex Veneris som ålade alla personer med veneriska sjukdomar att genomgå
läkarbehandling. Straffbestämmelserna om koppleri och skörlevnad i 1734 års
strafflag överfördes till 1864 års strafflag, där det infördes ett särskilt kapitel om
sedlighetsbrott. Parallellt  med dessa strafflagar fanns möjligheter att under
1800-talet ingripa mot prostituerade med stöd av försvarslöshets- och
lösdriverilagstiftningen. Syftet med denna lagstiftning var bland annat att
ingripa förebyggande mot sådana ordnings- och sedlighetsstörande element,
som de prostituerade kvinnorna ansågs vara. Ingripanden med stöd av
lösdriverilagarna kunde enbart göras mot vuxna prostituerade medan
barnavårdslagstiftningen gjorde det möjligt att omhänderta barnprostituerade.
Med barn avses då kvinnor under 21 år. Fram till år 1965 kunde prostituerade
kvinnor dömas till tvångsarbete enligt lösdriverilagstiftningen.45 

3.2.3.1 1977 års prostitutionsutredning

Under sjuttiotalet diskuterades en eventuell kriminalisering av prostitutionen
vilket ledde fram till att regeringen tillsatte en prostitutionsutredning år 1977.
Syftet med utredningen var bland annat att kartlägga den svenska prostitutionen.
Resultatet presenterades i betänkandet “Prostitutionen i Sverige - bakgrund och
åtgärder” (SOU 1981:71). I utredningen argumenterades både för och emot en
kriminalisering. Som främsta argument för en kriminalisering framhölls att
detta skulle fungera som en avhållande faktor för många köpare och att det
skulle fungera avskräckande för de prostituerade själva. I utredningen vägde
dock argumenten emot en kriminalisering tyngre. Utredarna menade att det
skulle innebära större svårigheter att med sociala insatser hjälpa de
prostituerade och en ökad risk för övergrepp mot både de prostituerade och
deras kunder. Detta i och med att verksamheten inte skulle försvinna utan
hanteringen i stället skulle ske där den inte kunde övervakas. Utredarna antog
också att det skulle uppstå svårigheter med att avgränsa och kontrollera
efterlevnaden av ett eventuellt förbud. Ytterligare en synpunkt som togs upp var
att man riskerade en så kallad klasslagstiftning där enbart den synliga
gatuprostitutionen skulle leda till åtgärder och lyxprostitutionen skulle kunna
fortsätta ostört på grund av övervakningssvårigheter. Detta menade man skulle
leda till ett ineffektivt förbud och så småningom medverka till ett allmänt
urholkande av det allmänna rättsmedvetandet. Utredningen ledde fram till ett

                                                
44 Widerberg, Karin: ”Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980”. Stockholm 1980, s. 113.
45 ”Förbud mot köp av sexuella tjänster, tillämpning av lagen under första året.” BRÅ-rapport

2000:4, s. 13.
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förbud mot offentliga pornografiska föreställningar då dessa klubbar ansågs
som inkörsport till prostitution för unga kvinnor och som allmän grogrund för
brottslighet. Förbudet trädde i kraft 1 juli 1982 (2 kap. 14 § ordningslagen
(1993:1617)).

3.2.3.2 1993 års prostitutionsutredning

Efter att ett antal motioner lagts fram som förespråkade en kriminalisering av
prostitution tillsattes en ny prostitutionsutredning av regeringen år 1993, som
resulterade i betänkandet “Könshandeln” (SOU 1995:15). Även i detta
betänkande gjordes en avvägning av för- respektive nackdelarna med en
eventuell kriminalisering av prostitutionen. I denna utredning kom dock
argumenten för en kriminalisering att väga tyngre än argumenten emot. Man
kom fram till att den lämpligaste åtgärden skulle vara att kriminalisera både
köpare och säljare. Efter att betänkandet skickats ut till olika remissinstanser
och man ytterligare utrett frågan kom man dock fram till att den bästa lösningen
var att enbart kriminalisera köparen av sexuella tjänster. Motiveringen som
anges i lagens förarbeten fokuserar främst på orimligheten i att kriminalisera
den svagare parten som utnyttjas av den som vill tillfredsställa sin sexualdrift.
Lösningen har alltså blivit att kriminalisera köp av sexuella tjänster.46

                                                
46 Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster.
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4. VILKA BROTT BEGÅR
KVINNOR?
4.1 Brottsstatistik

I följande avsnitt skall jag belysa hur den faktiska kvinnliga kriminaliteten ser
ut. Jag vill undersöka om kvinnor begår samma typer av brott som män. Jag tror
att våldsbrotten är färre bland kvinnor, men hur är det i såfall med andra typer
av brott, t ex ekonomisk brottslighet?
Enligt den feministiska kriminologen Meda Chesney-Lind47 (1997), som har
amerikanska förhållanden som utgångspunkt, representeras den kvinnliga
brottsligheten framförallt av snatteri, rattfylleri, mindre bedrägerier,
narkotikabrott och prostitution. Min föresats är att klargöra om de svenska
förhållandena är likartade.

4.1.1 GENERELLA SVÅRIGHETER MED BROTTSTATISTIK

På flera ställen i den litteratur jag har studerat diskuteras problemen med att
tolka kriminalstatistik. Det mesta statistiska materialet är inte utvecklat för
forskare utan som ett administrativt instrument. När de administrativa behoven
förändras sker också förändringar i statistiken varför t ex jämförelser över tid är
vanskliga48. När det gäller kvinnor och brott är de absoluta talen låga vilket
innebär känslighet för variationer och tolkningssvårigheter. En redovisad
ökning av ett visst brott med 50 procent skulle kunna innebära en faktisk ökning
från två till tre begångna brott.49 Ett bra exempel på hur svårt det kan vara att
dra några slutsatser av statistik är situationen i Norge. Det brott som i Sverige
utgör det absolut vanligaste kvinnobrottet, nämligen snatteri, har plockats bort
från brottsstatistiken i Norge, varför kvinnoandelen brottslingar i Norge kan
tyckas betydligt lägre än i andra länder50. 

                                                
47 Chesney-lind, Meda: ”The Female Offender: Girls, Women, and Crime”, London Sage, 1997.
48 Kyvsgaard, Britta: ”Ny ungdom?: Om familie, skole, fritid, lovlydighed og kriminalitet”.
København, Jurist- og Økonom-forbundets forlag, 1992, s. 21.
49 Larsson, E. a.a. s. 10. 
50 Snare, A. a.a. s. 36.
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4.1.2 FAKTISK KVINNLIG BROTTSLIGHET

Hur ser då den faktiska kvinnliga brottsligheten ut? Jag har tittat på olika typer
av brott över tiden och avser här att redovisa den befintliga kriminalstatistiken.

Av det totala antalet lagförda51 för brott utgjorde de kvinnliga brottslingarna
16,7 procent år 1997. År 2001 utgjorde de 16 procent. När det gällde brott mot
brottsbalken stod kvinnorna för 22 procent av brottsligheten år 1997.52 År 2001
stod de för 21 procent.  Av dem som dömts till fängelse och tagits in på anstalt
under ett år var ca 5,5 procent kvinnor (541 stycken av totalt 9 497, år 1998)53,
år 2001 ca 7 procent (898 av 12 303). Av dem som är aktuella inom frivården är
cirka 10 procent kvinnor. Av dessa kvinnor är många mödrar och en del har
med sina barn på anstalten. År 1998 fanns 13 barn med sina mammor på anstalt,
samtliga under två års ålder. Den genomsnittliga vistelsetiden för barnen på
anstalt var 2 månader54.

En skillnad mellan könen är att kvinnors brottslighet inte minskar, en
minskning gäller i vissa fall för den manliga brottsligheten. För båda könen
gäller också, generellt sett, att brottsdeltagandet är större i storstäderna än i
övriga landet.55 

4.1.3 KVINNOBROTTSLIGHETENS UTVECKLING

Utvecklingen av den kvinnliga kriminaliteten varierar mycket mellan olika
typer av brott. Antalet kvinnor som misstänks har blivit fler när det gäller de
flesta typer av brott, så till vida kan man säga att kvinnobrottsligheten har ökat,
men när det gäller vissa brott har det inte skett någon ökning alls. Andelen
kvinnor har ökat för alla brott utom rån, häleri och narkotikabrott (däremot har
antalet kvinnor ökat med cirka 5 procent för narkotikabrott). När det gäller
absoluta tal har mäns brottslighet dock ökat mer än kvinnornas (i många fall
mycket mer) med undantag för trafikbrott. Åldersmässigt har en ökning av
kvinnliga misstänkta skett i alla åldersgrupper. Både när det gäller kvinnor och
män har den kraftigaste ökningen skett i åldersgruppen (60-) och i åldersklassen
40-49 år. De yngsta åldersklasserna har ökat minst.56 

                                                
51 Lagförd; meddelad åtalsunderlåtelse, godkänt strafföreläggande eller dom i brottmål.
52 Brottsförebyggande rådet, BRÅ, kriminalstatistik 2001.
53 Kriminalvårdens officiella statistik (KOS) 1998, s. 56, tabell 4.6.
54 Kriminalvårdens officiella statistik (KOS) 1998, s. 64, tabell 4.12.
55 Tiby, E. a.a. s. 99.
56 Walldén. Marja: ”Kvinnor och brott; teoretiska perspektiv”, Stockholm 2000. s. 12-14.
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4.1.4. ÅLDERSFÖRDELNING57

Åldersfördelningen bland dem som begår brott varierar kraftigt. För både
kvinnor och män gäller att nära hälften av alla som alls misstänks för brott är
under 30 år gamla. Flest brott begås i åldersspannet 15-17 år. Sedan följer en
dramatisk nedgång för kvinnorna. För männen representerar även åldersklassen
18-20 år en hög kriminalitet, sedan sker en ännu starkare nedgång med åldern.
I gruppen 15-17 år är andelen kvinnor högre än genomsnittet, detta gäller även
för den grupp kvinnor som är över 40 år. Efter 40 års ålder ökar andelen
kvinnor ju äldre de blir. Kvinnor över 60 år står för en dubbelt så stor andel av
kvinnors brottslighet jämfört med vad män i motsvarande åldrar gör av
männens brottslighet. Framförallt är det stöldbrott som de äldre kvinnorna
begår och då främst butikssnatterier. Över 80 procent av de brottsmisstänkta
kvinnorna i denna åldersklass misstänks för stöldbrott. Misstänkta kvinnors
medelålder är högst för sexualbrott, ärekränkning, borgenärsbrott och
allmänfarlig vårdslöshet, här är medianåldern cirka 33 år. Lägst är medelålder
för bilstöld, osant intygande (ett brott som bland män är vanligast i
medelåldern) och inbrottsstöld, med en medianålder på cirka 21 år.

4.2 Kvinnors andel av vissa brott

Under perioden 1975-1994 var ungefär var sjätte person som misstänktes för
brott kvinna. Statistiskt sett är stöld det dominerande brottet bland kvinnor.
Efter stöldbrottet kommer trafikbrott och bedrägerier, men dessa ligger betydligt
lägre i frekvens. Därefter kommer narkotikabrottet som det vanligaste brottet.58 

4.2.1 ÅTERFALL OCH SPECIALISERING PÅ VISSA TYPER AV BROTT 

Man kan urskilja två olika kategorier brottslingar, dels de som lagförs för första
gången, dessa kallas debutanter, dels de som lagförts minst en gång tidigare,
dessa kallas recidivister eller återfallsbrottslingar. Av dem som lagförs under ett
år är det många fler kvinnor som är debutanter medan det är fler män som är
recidivister. Risken att en man ska återfalla i brott är mer än dubbel så stor som
att en kvinna ska göra det. 

När det gäller specialisering i brott, det vill säga tendensen att begå samma typ
av brott vid återfall, finns en viss skillnad mellan kvinnor och män.  En generell
tendens är att ju fler brott en person begår, desto fler olika typer av brott
                                                
57 BRÅ-rapport 1999:15, s. 24
58 Walldén, M. a.a. s. 4.



25

kommer vederbörande också att begå, men sannolikheten att den kriminelle
återfaller i samma typ av brott är stor. Kvinnor uppvisar en större tendens till
specialisering än vad män gör, vilket betyder att de inte varierar sig särskilt
mycket, utan vid ett eventuellt återfall sker detta ofta i samma slags brottslighet.
Specialisering i detta sammanhang innebär inte nödvändigtvis att man utvecklar
särskilt skicklighet inom en särskild typ av brott, att brottet skulle kräva någon
typ av specialkunskaper, utan helt enkelt att man koncentrerar sig på ett visst
brott. Man kanske håller sig till snatterier medan man fortfarande har någon
slags moralisk spärr mot grövre brott. Att just snatterier är så vanliga bland
kvinnor (se avsnitt 4.2.3) är troligen för att det i allmänhet inte anses som ett
särskilt allvarligt brott jämfört med annan straffrättsligt reglerad brottslighet.
“Det drabbar ingen fattig” eller “det är inbakat i priset” är vanliga
bortförklaringar59.  Det är alltså troligen praktiska och moraliska begränsningar
som ligger bakom kvinnors återfall i snatteri, snarare än att de blivit särskilt
duktiga på att snatta.60

4.2.2 BEDRÄGERIER 

Bedrägeribrottet är ett av de brott som karakteriseras som ett typiskt
kvinnobrott, andelen kvinnor som lagförs för förmögenhetsbrott är betydligt
högre än när det gäller andra typer av brott, ca 26 procent. Bland samtliga
misstänkta (1975-1994) kvinnor var 13 procent misstänkta för bedrägeri. År
2001 var motsvarande siffra ca 12 procent. Av samtliga som misstänktes för
bedrägeri år 2001, det vill säga både män och kvinnor, utgjorde kvinnorna 21
procent61.

När det gäller bedrägerifallen tycks denna brottslighet ha ökat i USA, vilket
Chesney-Lind menar till viss del kan förklaras av en förbättrad kontrollapparat.
Till skillnad från situationen i USA ökar inte bedrägeribrottet i Sverige, tvärtom
har antalet lagförda för brottet minskat med ca trettio procent mellan åren 1994
och 199762. I Sverige lagfördes 3 684 personer för bedrägeri år 1997, av dessa
var 739 personer kvinnor63, år 1995 var motsvarande siffror 4 779 respektive
903 lagförda personer och år 2001; 3 225 respektive 67464. Jag tar ändå upp
                                                
59 Knutsson, Johannes: ”Snattaren - vanlig men okänd” ur Apropå 4/96, s.19. Se även

Kyvsgaard, Britta: ”Kvinders kriminelle karriere” Ur Kongstad mfl (red.) “Kvinder på
randen”, Aarhus, Universitetsforlaget, 1998, s. 111f.

60 Örnemark Hansen, Helén: “Har ‘drivhusblomman’ blivit bedragerska”. Ur Kongstad mfl
(red.) “Kvinder på randen”, Aarhus, Universitetsforlaget, 1998, s. 111f.

61 BRÅ, kriminalstatistik 2001.
62 BRÅ, kriminalstatistik 1997 tab. 389. Från totalt 5 501 lagförda år 1994 till totalt 3 684

lagförda år 1997. Observera dock att det antal brott som kommit till polisens kännedom är
betydligt större.  44 332 bedrägeribrott år 1997 (64 480 år 1994).

63 BRÅ, kriminalstatistik 1997 tab. 389.
64 BRÅ kriminalstatistik 2001.
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hennes åsikter då de fortfarande är intressanta för att söka förklara varför brottet
alls begås. Enligt Chesney-Lind gäller de bedrägerier som utförs av kvinnor
oftast inga större summor då kvinnor som regel inte innehar en sådan position
som krävs för att genomföra grövre brott. I sitt arbete, som t ex kassörskor, har
de vanligtvis endast tillgång till mindre belopp. Chesney-Lind65 menar att
kvinnans motiv att begå brott i stor utsträckning styrs av hennes behov att
försörja familjen, snarare än strävan efter personlig vinning66. Professor Tarja
Pösös vid Tamerfors universitet som undersökt67 förhållandena för kvinnliga
finska fångar bekräftar att kvinnans brott ofta var ett desperat försök att lösa en
ohållbar situation. Kvinnorna  hade, i allmänhet, i första hand försökt lösa sina
problem på andra sätt, till exempel genom social rådgivning och olika
stödåtgärder, men utan resultat. 

Vid en undersökning som genomfördes på Lunds försäkringskassas
centralkontor år 1997, undersöktes 151 fall av polisanmälningar gällande
bedrägeri eller urkundsförfalskning riktat mot försäkringskassan. Bland annat
försökte man få fram en profil av den typiske gärningsmannen. Av de 151
misstänkta var 86 stycken kvinnor, genomsnittsåldern på kvinnorna var 40 år.
Av de 86 kvinnorna var 56 stycken ensamstående och tjugo stycken saknade
helt inkomst. När man söker förklara varför kvinnorna begår brottet menar de
som genomfört undersökningen att man måste titta på kvinnornas allmänna
levnadsvillkor. Det konstateras att kvinnor förvärvsarbetar i större utsträckning
än tidigare men att de fortfarande bär huvudansvaret för hem och barn. Vid en
separation har det varit vanligt att kvinnan fått vårdnaden om barnen och att hon
som ensamstående förälder har hamnat i ekonomiska svårigheter. Ett missbruk
av de olika socialförsäkringar som finns har då kunnat verka frestande för
kvinnorna. Kvinnornas bedrägeribrott har oftast gällt mindre summor men inte
sällan har det funnits en kontinuitet i brottet.68

                                                
65 Se även Steffensmeiers i Lilly, Cullen & Ball, s. 182.
66 Chesney-Lind, M. a.a. s. 103.
67 Pösö, Tarja: ”Kvinnor i fängelse”, ur BRÅ-rapport 1990:1, s. 45.
68 Örnemark, Hansen, H. a.a. s.  98f.
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4.2.3 SNATTERIBROTT

Bland samtliga misstänkta kvinnor (1975-1994) var cirka 48 procent misstänkta
för stöld. År 2001 var siffran 59 procent. Av samtliga som  misstänkts för
stöldbrott, det vill säga både män och kvinnor, utgjorde kvinnorna cirka 29
procent 1975-199469 och 24 procent år 2001. Snatteri betecknar den lägsta
graden av stöldbrott, stöld av föremål som är värda mindre än 800 kronor. När
det gäller större belopp betecknas brottet som ”stöld i butik och varuhus”.
Stölder i butiker och varuhus är ett av de allra vanligaste brotten i Sverige70 och
utvecklingen av snatteribrott är påfallande lika för både män och kvinnor, för
bägge könen är det i den äldsta åldersgruppen som brottet ökat mest71. Andelen
kvinnor som begår snatteri och butiksstölder är så stor att det ansetts som ett
typiskt kvinnobrott72. Av samtliga som misstänks för snatteribrott utgör
kvinnorna en dryg tredjedel. Kvinnornas andel av andra brott är inte lika  hög73. 

Enligt Chesney-Lind är förhållandena i USA likartade när det gäller
snatteribrott, det är tydligt att kvinnorna är överrepresenterade i förhållande till
männen. Hon försöker till stor del förklara detta med kvinnors unika
köpbeteende74. När kvinnor handlar görs oftast flera mindre inköp, de tar tid på
sig i affären och varornas totala värde är sällan särskilt stort. Detta i motsats till
män som oftare är inriktade på en specifik vara när de ska handla, de går in i
affären, väljer sin eller sina varor betalar och går sedan därifrån. I likhet med sitt
beteende när hon handlar brukar kvinnor snatta flera mindre saker och ta god tid
på sig innan hon lämnar butiken. Detta beteende gör att upptäcktsrisken ökar för
kvinnor och dessutom är varuhusdetektiver mer inställda på att det är kvinnor
som snattar och håller därför dessa under noggrannare uppsikt än männen. Detta
kan snedvrida statistiken då den kanske bara säger att kvinnor i större
utsträckning än män riskerar att bli gripna för snatteri. Ur ett samhälleligt
perspektiv finns det också en förklaring, enligt Chesney-Lind75, som menar att
det är framförallt kvinnor som är målgruppen för den typ av produkter som är
lättast att snatta. Hon menar vidare att kvinnans tendens att snatta mindre saker
för sitt personliga eller för hushållets bruk speglar hennes roll i samhället, det är
hon som har ansvar för hushållet och det är hennes uppgift att se till att vissa
saker finns i hemmet och detta kommer då att speglas även i hennes
snatteribeteende76. 

                                                
69 BRÅ-rapport 1999:15, s. 22.
70 Knutsson, J. (1996) a.a. s. 19.
71 BRÅ-rapport 1999:15, s. 30.
72 Knutsson, J. (1996) a.a. s. 21.
73 BRÅ-rapport 1999:15, s. 30.
74 Chesney-Lind, M. a.a. s. 105.
75 Se även Steffensmeiers i Lilly, Cullen & Ball, s. 182.
76 Chesney-Lind, M. a.a. s. 95ff.
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I Sverige hör butiksstölder och snatteri till de allra vanligaste brotten, både så
tillvida att det begås många stölder av denna typ, men också genom att det är
många människor som gör sig skyldiga till det. Johannes Knutsson (1996) har
skrivit en artikel i ämnet och diskuterar där bland annat situationen som en
motivskapande faktor. Han menar att det sätt som varor distribueras och
presenteras för kunderna skapar en situation som kan verka mycket frestande
för många människor. Även personer som i andra sammanhang aldrig skulle
begå brott kan ibland falla för denna lockelse då det kan ske med så stor lätthet.
De bortförklarar då ofta handlingen för sig själva såsom varande moraliskt
försvarbar. Bortförklaringarna kan t ex vara att man menar att brottet inte
kommer att skada en individ utan ett diffust kollektiv eller att butikerna har sig
själva att skylla som exponerar varorna på ett stöldbegärligt sätt. Som
konstaterats tidigare är snatteri ett typiskt kvinnobrott, i alla fall i den
bemärkelsen att andelen kvinnor är högre än när det gäller andra brott, den
ökning av antalet kvinnor som straffas kan till stor del förklaras med just denna
typ av brottslighet, men majoriteten av snattarna är fortfarande män.77 

4.2.4 NARKOTIKABROTT

När det gäller kvinnans narkotikabrott är mönstret likartat det som gäller för
snatterier. Kvinnor som säljer droger är sällan inblandade i några stora affärer,
istället blir det desto fler, mindre affärer, för att göra någon vinst. Att
försäljningen upprepas på detta sätt kommer också att orsaka en större risk för
upptäckt.78 
I Sverige är andelen kvinnor, av samtliga misstänkta för brott mot
narkotikastrafflagen, 14 procent och av samtliga kvinnor som är misstänkta för
någon typ av brott utgör detta 6 procent (siffrorna gäller åren 1975-1994)79.

4.2.5 VÅLDSBROTT80

Kvinnor står för en mycket liten del av våldet i samhället. Anledningen till detta
är troligen densamma som varför kvinnor begår färre brott än män generellt sett.
Men kvinnoandelen vid våldsbrott är särskilt låg.

Att kvinnor är underrepresenterade i kategorin våldsbrott kan väl till en viss del
förklaras av hennes bristande fysiska kapacitet81 men också det faktum att

                                                
77 Knutsson, J. (1996) a.a. s. 21.
78 Chesney-Lind, M. a.a. s. 107.  
79 BRÅ-rapport 1999:15, s. 22.
80 Bygger på BRÅ-rapport 1999:15, s. 31 ff.
81 Knappast helt dock, det finns ju alltid någon svagare att ge sig på; barn, gamla osv. 
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kvinnans brott inte styrs av samma principer som den manliga (Chesney-Lind
menar att om det är mäns aggressivitet som ligger bakom hans brottslighet så
är det kvinnans strävan efter att värna om sin familj och ta hand om sina barn
som ligger bakom hennes82). Under åren 1975-1997 var ca 7 procent av de som
misstänktes för våldsbrott kvinnor, att jämföra med andra brott där kvinnor
utgjorde ca 17 procent av de misstänkta (med undantag av snatteribrottet där
kvinnor utgör en dryg tredjedel av samtliga misstänkta), särskilt få är de
kvinnor som begår sexuellt våld.

När det gäller mord är inte andelen kvinnor speciellt få jämfört med andra
våldsbrott, men ålderssammansättningen är annorlunda än den som gäller i
allmänhet för kvinnor som är misstänkta för brott. 

Tabell 1. Kvinnor misstänkta för skilda våldsbrott fördelade på åldersklasser
(procent).83

Åldersklass 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- Summa
Mord 3 7 10 15 31 22 9 3 100
Misshandel 18 13 13 14 24 12 5 2 100
Rån 18 18 20 17 20 6 1 - 100
Våld mot
tjänsteman 12 13 15 18 25 12 4 1 100

Samtliga
brott 15 12 13 13 21 13 7 7 100

Mord domineras nämligen av medelålders kvinnor. Nära 70 procent av de
kvinnor som misstänktes för mord var mellan 25 och 50 år, ca 60 procent var
mellan 30 och 60 år. Åldersgruppen 30-60 år utgör 40 procent av samtliga
misstänkta kvinnor. 

När det gäller övriga våldsbrott är mäns och kvinnors åldersfördelning relativt
likartad. Man kan dock se att både misshandel och våld mot tjänstemän är
ungdomsbrott för kvinnor mer än för män.

                                                
82 Chesney-Lind, M. a.a. s. 103.
83 BRÅ-rapport, 1999:15, s. 33 tabell 5.
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4.2.5.1 Utveckling av våldsbrottet84

Liksom det manliga våldet så varierar det kvinnliga våldet mycket mellan olika
typer av våld och mellan kvinnor i olika åldersklasser. Under de drygt 20
senaste åren har andelen kvinnor av samtliga personer som misstänktes för
våldsbrott under ett år ökat från ca 5.5 procent till ca 10.3 procent. Antalet
kvinnor misstänkta för våldsbrott har under perioden ökat för alla våldsbrott
utom för rån.

Olaga hot, ett brott som inte vanligtvis rubriceras som våldsbrott, kan ändå
fungera som indikator på våldsbenägenheten i ett samhälle. Under den nämnda
perioden har olaga hot ökat mycket starkt, både för kvinnor och för män.
Antalet kvinnor misstänkta för olaga hot har ökat 8 gånger, från knappt 40 till
drygt 300. Olaga hot är inte något typiskt ungdomsbrott, till skillnad från
misshandel och våld mot tjänstemän. Bland samtliga kvinnor som misstänktes
för våldsbrott, exklusive olaga hot, har kvinnor i åldersgruppen 30-49 år ökat
allra mest. De yngre kvinnorna, 15-17 år, har också ökat starkt, mer än
pojkarna, relativt sett, och mycket starkare än de lite äldre kvinnorna. När det
gäller utvecklingen av misstänkta för misshandel i  olika åldrar har de yngsta
kvinnorna visat den allra starkaste ökningen. För männen är relationerna
mellan åldersklasserna ungefär densamma. Ökningstakten är dock betydligt
lägre än för kvinnorna. 

En lika stor andel av kvinnornas som männens misshandelsbrott klassificeras
som grov. När det gäller fördelningen mellan bekanta och obekanta offer är
skillnaden mellan könen inte heller särskilt stor. Den misshandel som män
utför sker dock något oftare utomhus än kvinnornas. Den stora skillnaden
mellan könen ser man dock när det gäller de offer som utsätts för misshandeln.
Bland kvinnor som är misstänkta för misshandel är en avsevärt större del av
brotten riktade mot barn. Männen står ändå för den allra största delen även av
barnmisshandeln.

När det gäller likheter i åldersfördelningen av misshandelsförövarna kan man
se att misshandeln generellt sett är grövre i de äldre än i de yngre
åldersgrupperna. Skillnaden är särskilt stor för kvinnor. En annan likhet är
misshandeln av småbarn, 3 av 4 misstänkta är mellan 26 och 50 år. När det
gäller misshandel av lite större barn är förövaren ofta jämnårig; för drygt en
tredjedel av misshandeln av barn i åldern 7-14 år är förövaren 15-17 år.

Skillnaderna i åldersfördelning syns bland annat i  de yngsta kvinnornas (15-
17) andel av kvinnornas misshandel, den är avsevärt större än de yngsta
pojkarnas andel av männens misshandel. I åldersklassen 18-25 år är det

                                                
84 Avsnittet bygger på BRÅ-rapport 1999:15, s.31-39.
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tvärtom, där står de unga männen för en större andel än kvinnorna. När det
gäller misshandel av småbarn begås 40 procent av misshandeln av kvinnor i
åldern 21-29 år. För männen är motsvarande andel 30 procent.

Av de personer som misstänks för barnmisshandel inom familjen är ungefär
var femte förövare kvinna, både när offren är under och över 7 år. Även om
denna andel är låg, är den högre än för andra typer av misshandel.
Barnmisshandel inom familjen har ökat kraftigt för både män och kvinnor,
relativt sett kraftigare för kvinnor. 

Olika orsaker till att kvinnors våldsbrottslighet generellt sett är så mycket lägre
än mäns har diskuterats i många olika modeller. Viktiga punkter har t ex varit
� könsrollernas innehåll
� tillfällen till våld
� alkoholkonsumtionsmönster
� fysisk utrustning
� frustration och stress (mest relevant för kvinnligt våld)
� hot mot maktställning och könsrollsidentitet (mest relevant för mäns våld)

Kriminologiska forskare har antagit att orsaken till kvinnors lägre tendens att
utöva våld till stor del kunna förklaras med förhållanden som är gemensamma
för stora delar av världen. Den stora könsskillnaden i våldsutövandet syns även
i många andra länder. Våld med sexuella inslag är oerhört mycket vanligare
bland män än bland kvinnor. Detta har förklarats med att detta är ett speciellt
effektivt medel att utöva makt och demonstrera manlig överlägsenhet. Sexuellt
våld innebär en svår kränkning av offrets integritet just vad avser kärnan i
könsidentiteten. 

Den höga andelen män bland misstänkta för rån har förklarats på samma sätt,
att våld för män fyller en maktfunktion mer än för kvinnor. Bland annat
hänvisas till studier som visat att offrets underkastelse är ett väsentligt mål för
mannen som begår ett rån. Att männen utgör 80 procent av det totala antalet
individer som misstänks för barnmisshandel kan också förklaras med teorin om
våld som maktmedel för män. 

Det är svårare att applicera någon teori på för att förklara kvinnors våldsbrott.
Det finns ett stort mörkertal, särskilt för familjevåld. Om man ser till den tid
kvinnor tillbringar med sina, och andras, barn jämfört med män är det snarare
märkligt att kvinnor står för en så pass liten andel av familjevåldet.

En trend som märks i flertalet västländer innebär en generellt ökad
våldsbrottslighet bland kvinnor. Enligt författaren av rapporten85 ligger en

                                                
85 BRÅ-rapport 1999:15.
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förklaring i förändringar i kvinnorollen, både beträffande förväntningar på ett
kvinnligt beteende och aktivitetsmönster. När det gäller t ex alkoholvanor i
västvärlden närmar sig kvinnors och mäns vanor varandra. 

En annan förklaring menar författaren kan ligga i en förändring av “nöjeslivet”
i Sverige. Under den period man mätt har tendensen varit att människor går ut
allt oftare för att roa sig. Antalet krogar ökar, antalet alkoholtillstånd blir fler
och krogarna håller öppet längre. En stor del av våldet äger rum på eller i
anslutning till krogar. Att en del av våldsökningen har anknytning till kroglivet
indikeras av att antalet misstänkta för misshandel av obekanta ökar mer än
misstänkta för annan vuxenmisshandel bland både män och kvinnor, med en
avsevärt starkare ökning för kvinnor.

4.3 Självrapporterad brottslighet

Självrapporterad brottslighet är ett annat ord för faktisk brottslighet och innebär
att en individ själv får beskriva vilka brott hon eller han begått. I motsats till den
faktiska brottsligheten står den registrerade brottsligheten som är avsevärt
mindre omfattande.86 Orsaken till skillnaden i omfattning är att all kriminalitet
inte anmäls till polisen och att enbart en mindre del av alla brott klaras upp. 

I tre kommuner i Danmark genomfördes år 1979 respektive 1989
undersökningar av självrapporterad brottslighet hos unga. Dessa
undersökningar kom att ligga till grund för en rapport87 med avsikt att beskriva
och analysera ungdomskriminalitetens orsaker, omfattning och karaktär. I
rapporten påpekades att utvecklingen i Sverige och Danmark varit likartad.
Statistiken i både Danmark och Sverige pekade på att brottsligheten för
ungdomar hade stagnerat eller i alla fall att brottsligheten inte ökade i samma
takt som för övriga åldersgrupper. 

En anledning till att göra undersökningar om självrapporterad brottslighet är att
se hur väl statistiken kring brott och brottslighet stämmer med verkligheten.
Ungdomarna som deltog i undersökningarna var mellan 14 och 15 år gamla.
De fick svara på frågor om de begått olika typer av brott, 26 olika kategorier,
allt från snatteri i butik och stölder i hemmet till inbrott och bilstölder. Av de
olika brottskategorierna är det fem brott som var vanligare år 1989 än år 1979,
det angivna brott som hade ökat mest var stölder från skolan. Alla andra
brottskategorier förekom mer sällan år 1989 än år 1979, särskilt stor var
minskningen när det gällde grövre brott t ex bilstöld och inbrott. I den danska

                                                
86 Kyvsgaard, B.: ”Ny ungdom? Om familie, skole, fritid, lovlydighet og kriminalitet.”, s. 14. 
87 Se fotnot 48.
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undersökningen framgår att ungdomarna tog skarpt avstånd från brott som
riktade sig mot en individ medan de hade betydligt lättare att acceptera brott
som riktar sig mot ett anonymt offer, detta har blivit ännu mer markant över
den tioårsperiod som förflutit mellan undersökningarna. I rapporten används
detta som en förklaring till ungdomarnas minskade brottslighet då 19 av de 26
brottskategorierna är brott som riktas mot privatpersoner. Man menar att detta
tyder på en förändrad moral där individen sätts i högsätet medan institutionerna
blir mer avpersonifierade och att detta avspeglas i brottsstatistiken.88 

Den skillnad som finns i kvinnors och mäns, flickor och pojkars kriminalitet
avspeglades även i 1979 och 1989 års undersökningar av den självrapporterade
brottsligheten. Forskarna åskådliggör i sin analys av materialet att den
minskning av andel unga som gjort sig skyldig till allvarligare kriminalitet
beror på att pojkarna år 1989 mer sällan än år 1979 begick allvarliga brott. Det
var också många fler pojkar som inte begick några brott alls. I 1979 års
undersökning bestod gruppen som inte begått brott nästan uteslutande av
flickor men år 1989 bestod mer än en tredjedel av den laglydiga gruppen av
pojkar. I rapporten hävdas vidare att skillnaden mellan pojkar och flickor som
begått brott är betydligt mindre för den självrapporterade brottsligheten än för
den registrerade. Undersökningen visar att 4 av 5 pojkar och 2 av 3 flickor har
begått brott. Förhållandet mellan kvinnor och män när det gällde den
registrerade brottsligheten var alltså 1 till 5 men när det gällde den
självrapporterade brottsligheten var förhållandet 1 till 2. I rapporten förklaras
detta förhållande med att fler pojkar än flickor begår allvarligare brott och att
risken för upptäckt och anmälan blir större ju allvarligare kriminaliteten är. När
det gäller de grövre brotten är det stora skillnader mellan flickor och pojkar.
Mer än var 10:e pojke begick grova brott men mindre än en av 25 flickor. När
det gäller de vanligaste brotten var förhållandet mellan flickor och pojkar
däremot jämnare. Den största skillnaden bestod i stället av andelen som begått
de olika brotten. En viktig aspekt är också att pojkarna i större utsträckning än
flickorna upprepade sina brott, vilket ökade risken för upptäckt.89 

I rapporten undersöktes också om de flickor som var kriminella och begick
grövre brott närmade sig kriminella pojkar i sitt beteende eller om de var mer
lika andra, laglydiga, flickor. Man kom fram till att de kriminella flickorna
hade en mer komplicerad social bakgrund än de kriminella pojkarna. De
kriminella pojkarnas bakgrund skilde sig inte från genomsnittet men för
flickorna var det annorlunda. De flesta kriminella flickorna hade föräldrar med
låg social status. Flickorna kom också, i större utsträckning än andra barn, från
skilsmässofamiljer. Nästan hälften av dem bodde med bara en förälder, för de
andra barnen gällde att en fjärdedel bodde med enbart en förälder. Forskarna
har dragit slutsatsen härav att familjeförhållanden är av större betydelse för
                                                
88 Kyvsgaard, B.: ”Ny ungdom? Om familie, skole, fritid, lovlydighet og kriminalitet.”, s. 40f.
89 Kyvsgaard, B.: ”Ny ungdom? Om familie, skole, fritid, lovlydighet og kriminalitet.”, s. 152f.
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flickor än för pojkar, något som bekräftas i andra kriminologiska studier och
förklarats med att flickor är mer knutna till och kontrollerade av familjen.
Vidare visade undersökningen att både de kriminella flickorna och de
kriminella pojkarna tillhörde den fjärdedel av barnen som hade det besvärligast
i skolan.90 Sammanfattningsvis visade undersökningen att kriminella flickors
och pojkars livsstil är ganska lik. Den största skillnaden låg i flickornas
svagare sociala bakgrund. För flickorna fanns också ett starkt samband mellan
svag social bakgrund, svårigheter i skolan och kriminalitet. Sambanden för de
kriminella pojkarna var inte lika tydliga. 

                                                
90 Kyvsgaard, B.: ”Ny ungdom? Om familie, skole, fritid, lovlydighet og kriminalitet.”, s. 155.
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5. KRIMINOLOGISK TEORI
5.1 Inledning

Den forskning kring kvinnlig kriminalitet som bedrivits hittills har sällan varit
sådan att den formulerats och konstruerats utifrån kvinnans villkor. Istället har
man studerat etablerade teorier och försökt applicera dessa på kriminella
kvinnors verklighet. Vad man saknar är något nytt som kan förklara kvinnans
kriminalitet utan att utgå från manlig kriminalitet och kriminologi konstruerad
utifrån manliga villkor enligt “add women and stir”-principen. Många har
dock utgått från etablerad kriminologisk teori, b la sociologen Eileen B.
Leonard91. Hennes slutsats är att man inte kan applicera dessa teorier direkt på
kvinnlig kriminalitet just för att dessa rör pojkars och mäns beteenden och
sociala verklighet. Leonard menar att kvinnans verklighet är så skild från
mannens att man måste studera den kvinnliga brottsligheten med en annan
utgångspunkt än den man använt sig av i traditionell kriminologisk teori. 

Som nämnts tidigare är den vanligaste uppfattningen kring skillnaden mellan
manlig och kvinnlig kriminalitet är olikheter i könsrollerna. I en traditionell
kvinnoroll förväntas kvinnor vara mer passiva än män, ha större respekt för de
lagar och normer som finns etablerade i samhället, vara mer empatiska och
känna större ansvar. Kvinnan ska också vara mindre aggressiv och inte lika
maktlysten. Det finns också en direkt förväntan på kvinnor att de ska begå färre
brott. Den traditionella mansrollen står inte i lika självklar kontrast till
brottsligt beteende. Eva Tiby presenterar några av de faktorer som påverkar de
grundläggande könsskillnaderna i brottsdeltagande i BRÅ-rapport 1990:5. Jag
tar här upp de faktorer hon menar är viktiga och lägger till sådana som andra
författare tagit upp. I avsnittet vill jag visa på några av de sätt som finns för att
förklara skillnaden mellan manlig och kvinnlig kriminalitet. Avsnittet är inte
uttömmande utan endast ett försök att visa på den stora variationsrikedom som
finns inom kriminologin.

5.2 Umgänge och gäng
 
 När man undersöker brottslighet och dess sammanhang med olika
bakgrundsfaktorer hamnar alltid umgänget på första plats, detta gäller dock
primärt för pojkar och män, då dessa, som vi ska se, är mer påverkbara av sitt
umgänge än vad flickor är. Det finns alltså ett starkt och tydligt samband
                                                
91”A critique of Criminology Theory: Women Crime and society”.
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mellan brott och vilka kamrater man har. Problemet med detta konstaterande är
att man inte kan säga om individen blivit kriminell på grund av sitt umgänge
eller om hon eller han valt ett visst kamratgäng för att det passar dennes redan
etablerade livsstil.92 Flickor och pojkar har helt olika umgängessätt. När
flickorna umgås sker detta oftast i par eller mindre grupper inomhus, medan
pojkarna träffas utomhus i gäng. De flickor som eventuellt tillhör ett gäng
befinner sig oftast i utkanten. En stor del av ungdomskriminaliteten är just
gängrelaterad och kriminaliteten som sådan tycks bli ett sätt att umgås.
Flickors (och även kvinnors som vi ska se senare) sätt att begå brott har
beskrivits som till stor del nyttoinriktad, instrumentell, i motsats till pojkarnas
mer expressiva brottslighet. Med detta menas att det finns ett syfte för flickorna
att begå brott, detta kan t ex utgöras av tanken att en snattad vara ska användas
medan det för pojkarna är själva snatteriet i sig, det vill säga spänningen i
handlingen, som är det avgörande.93 

I brottsliga ungdomsgäng, eller nätverk, är det pojkarna som är centralfigurer
med flickorna i periferin. De flickor som begår brott befinner sig oftast helt
utanför gänget i egna, mer tillfälliga, grupperingar94 . 

5.3 Könsrollsteori
 
 Könsrollsteorierna försöker förklara skillnader i kvinnors och mäns beteende
med olikheter i de förväntningar som ställs på dem och deras beteende i
egenskap av just kvinnor respektive män. Man ser då inte könsrollen som enda
styrmekanism utan som en bland flera95. 
 
 I den manliga könsrollen ingår ett visst inslag av våld och andra aktiviteter som
traditionellt definieras som typiskt manliga. Brottslighet i sig beskrivs ofta som
något maskulint. I den kvinnliga könsrollen däremot ingår att följa regler, att
kontrollera sina impulser. När mannen begår brott bryter han således förvisso
mot lagen men däremot inte nödvändigtvis mot sin könsroll. Kvinnan som
begår brott kommer dock att bryta mot två regel- och normsystem, dels bryter
hon mot lagen, dels mot könsrollen. Detta är något som kan anses fungera som
ytterligare en barriär för flickor och kvinnor att begå brott. Desto starkare band
barn har till sina föräldrar, desto mindre risk föreligger att barnet ska begå brott
och traditionellt sett är flickor starkare bundna till sina föräldrar än pojkar är.
Dessa starka band mellan barn och föräldrar kommer att knyta barnet till
föräldrarnas förväntningar och därmed också till samhällets normer i ett större

                                                
92 Walldén, M. a.a. s. 22.
93 Tiby, E. a.a. s. 102f.
94 Sarnecki, J. a.a. s. 35f.
95 Larsson, E. a.a. s. 31.
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perspektiv96. Vissa könsrollsstudier tar upp frågan om huruvida maskulint
orienterade kvinnor skulle vara mer brottsliga än andra kvinnor respektive om
kvinnors kriminalitet och deras attityd till den konventionella kvinnorollen har
något samband med varandra. Frågan har undersökts i relativt många studier
och i vissa av studierna tycks man ha funnit ett samband men framförallt finns
ett sådant samband när det gäller män, det vill säga maskulint orienterade män
är mer benägna att begå brott än andra män. Andra studier som har genomförts
har inte visat något samband alls. Vad som skiljer de olika undersökningarna åt
är framförallt frågeställningen. I de olika undersökningar som genomförts har
man fokuserat på olika aspekter av kvinnorollen och vad som anses vara ett
lämpligt kvinnligt uppträdande, och således nått olika resultat.97 

Bland de forskare som utgått från könsrollsteorin i sitt arbete finns de som
laborerat med begreppet kvinnofrigörelse och hur denna eventuellt har inverkat
på den kvinnliga kriminaliteten98. Dessa forskare menade t ex att det ligger mer
i den kvinnliga könsrollen av konformitet med samhällets regelsystem än det
gör i den manliga. Om så kvinnans frigörelse gör att hennes könsroll blir mer
lik mannens skulle detta få till följd att också hennes brottslighet blir mer lik
den manliga. Denna slutsats har dock kritiserats av Naffine som vänder sig mot
att den moderna kriminologin betraktar kvinnor som passiva, underordnade
och konforma, att man alltså betraktar kvinnors och mäns brottslighet utifrån
olika personlighetstyper som är baserade på inre egenskaper99. 

När det gäller manlig kriminalitet, och forskning kring denna, har man använt
även yttre faktorer för att förklara brottsligheten, yttre faktorer som avser
samhällets struktur t ex social klass, maktförhållanden och liknande. Flera
forskare poängterar vikten av att studera både inre och yttre faktorer som
bakomliggande orsak även till den kvinnliga brottsligheten.  De forskare som
använt emancipation100 som en variabel har haft problem att definiera begreppet
vetenskapligt för att kunna mäta, jämföra och dra några slutsatser om ett
eventuellt samband mellan ökad frigörelse och förändrad kriminalitet för
kvinnor. Ett grundproblem ligger i det faktum att det finns flera
motsägelsefulla tolkningar av begreppet kvinnofrigörelse. Man kan se på
kvinnofrigörelse som en önskan från kvinnor att bli mer som män, men
framförallt innebär kvinnofrigörelse en önskan om och strävan efter att bli
respekterade som kvinnor. När man försökt mäta och undersöka ett eventuellt
samband mellan kvinnofrigörelse och ökad kvinnlig brottslighet har man

                                                
96 Martens, Peter L.: ”Familj, uppväxt och brott”, BRÅ-rapport 1992:1, s. 12 och 105.

97 Walldén, M. a.a. s. 19.
98 Se t ex om Adler och Simon under 2.1, kritiserades av Smart.
99 Kritik från bla Naffine (se s. 25 Ungmark, I. ”Kvinnor, brott, övervakning.”) 
100 Här kvinnlig frigörelse
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primärt undersökt kvinnans ökade deltagande på arbetsmarknaden101. Något
direkt samband har då inte upptäckts.102 

Under den period när kvinnans frigörelse började märkas ökade visserligen
brottsligheten och röster höjdes för att uppmärksamma detta. Anledningen till
detta var att vissa menade att kvinnans ökade möjligheter till arbete utanför
hemmet gjorde att hon inte kunde uppfylla sina plikter som mor och att barnen
därmed var utan tillsyn och började begå brott. Meda Chesney-Lind (1997)
menar dock att det var ökad övervakning snarare än ökad brottslighet som
avspeglades i brottsstatistiken. Dessutom betonar hon att det inte var de
grupper där kvinnan kämpade och vann ökad jämställdhet som stod för
ökningen i brottslighet, istället var det de grupper som ytterligare
marginaliserades under perioden, de allra fattigaste, som stod för ökningen.
Dessa kvinnor följde dessutom ofta ett väldigt traditionellt kvinnligt
könsrollsmönster och var mindre benägna att stödja kvinnorörelsen än andra
kvinnor. Protesterna var förmodligen en reaktion från dem som upplevde
kvinnans frigörelse som ett hot och hade en önskan att återgå till det
traditionella familjelivet.103 En typisk kvinnlig brottsling i USA har visat sig
vara ung, fattig, outbildad, icke-vit, ogift, ofta mamma, drogmissbruk är
vanligt och de har ofta varit utsatta för misshandel och sexuella övergrepp i sin
familj104. Denna bild stämmer bra även i Norden, det är inte de kvinnor som
etablerat sig på arbetsmarknaden som står för den kvinnliga kriminaliteten utan
husmödrar, pensionärer, socialbidragstagare och unga ogifta kvinnor med
drogproblem (exempel från Norge).105

Även Jerzy Sarnecki, som undersökt bland annat flickors kriminalitet, menar att
flickornas brottsliga aktiviteter följer ett mycket traditionellt könsrollsmönster.
Flickor som begick brott tillsammans med pojkar uppvisade väldigt traditionella
mönster och roller och pojkarna uppvisade en tendens att vilja skydda flickorna
från de farligaste aktiviteterna106. Inger Ungmark, fil doktor i pedagogik vid
Linköpings universitet, beskriver dock hur denna lite idealiserade bild med
pojkar som skyddar flickor inte alltid stämmer med verkligheten. Hon redogör
för hur många av männen i undersökningen förvandlats från beskyddare till
utsugare när kvinnorna blivit känslomässigt beroende av dem. Hon beskriver
hur kvinnan fungerar lika mycket som en garant för att mannens intressen
tillvaratas vid t ex en fängelsevistelse.107 När det gäller kvinnornas syn på sig
själva beskriver Ungmark hur kriminella kvinnor väljer olika strategier när det
                                                
101 Se också deltagandeteorin.
102 Tiby, E. a.a. s. 106f.
103 Chesney-Lind, M. a.a . s. 85 t ex
104 Chesney-Lind, M. a.a. s. 94.
105 Snare, A. a.a. s. 34.
106 Sarnecki, J. a.a. s.37.
107 Ungmark, I.: ”Kvinnor, brott, övervakning”, Doktorsavhandling. Rapport nr 35, 1992.

Institutionen för utbildning och psykologi, Linköpings universitet, s. 164.
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gäller anpassning till situationen som kriminell. Kvinnorna upplever att de skall
vara som män och samtidigt vara “riktiga” kvinnor. De kan välja att förneka
sina kvinnliga sidor och utveckla ett överdrivet manligt beteende, något som
väckt en stark osäkerhet kring könstillhörighet, kvinnoroll och kvinnoidentitet.
En kvinna beskriver det som att hon har “spelat på männens planhalva”. En
annan strategi innebär överanpassning till den kvinnosyn som gäller i
subkulturen och kan väcka skamkänslor över att man anpassat sig till en
förlegad kvinnosyn. Generellt kan sägas att de kriminella kvinnorna ofta
uttrycker en osäkerhet om sin könsroll och könsidentitet.108 

5.4 Deltagandeteorier

I deltagandeteorierna pekar man på ett direkt samband mellan ökat deltagande i
samhällslivet och kriminalitet. Man menar att de kvinnor som deltar mer också
kommer att begå fler brott. Med deltagande syftas ofta på kvinnans deltagande
i arbetslivet.109 Med detta antas förmodligen att kvinnans inträde på
arbetsmarknaden automatiskt skulle medföra ett större inflytande på och
delaktighet i samhällslivet i stort, och att därmed hennes möjligheter att begå
brott skulle bli större. Det finns dock, som nämnts tidigare, ingenting som
pekar på att kvinnor skulle begå fler brott i direkt anslutning till sin
arbetsplats.110 I stället bekräftas i Pösös111 undersökning att de kvinnor som
begår brott snarare är de som står allra mest utanför det traditionella samhället.
Kvinnornas situation kännetecknas av utslagning både inom den egna familjen
och parförhållandet men även rent ekonomiskt, utbildningsmässigt,
yrkesmässigt och arbetsmarknadsmässigt.112

5.5 Kontrollteorier 

Utgångspunkten i kontrollteorierna är att kvinnor och flickor utsätts för andra
typer av kontroll än män och pojkar. Medan männen kan sägas utsättas för
formell kontroll i form av t ex straffsystemet, kontrolleras kvinnan på ett
informellt sätt genom andra institutioner i samhället. Hemmet, arbetet,
psykiatriska kliniker eller äktenskapet har tagits upp som exempel på sådana
kontrollerande institutioner.113 I Pösös undersökning114 beskrivs hur kriminella

                                                
108 Ungmark, I. : a.a. s. 94. 
109 Se t ex Rita Simon, a.a. s. 4.
110 Larsson, E. a.a. s. 33 f.
111 Se avsnitt 4.2.2
112 BRÅ-rapport 1990:1, s. 45.
113 Larsson, E. a.a. s. 34.
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kvinnor utsätts för en annan typ av kontroll än män. Dessa kvinnor har tidigt
sökt hjälp från till exempel sociala myndigheter på grund av olika problem
men upplevt att de fått mycket litet stöd, de har därför känt sig tvingade av sin
situation att begå brott. Den hjälp de sökt har istället för ett stöd blivit ett sätt
att kontrollera kvinnorna och ha synpunkter på deras sätt att leva. De menade
att den attityd de mött varit att de varit dåliga på att sköta sitt hushåll och sin
ekonomi och att man velat ändra kvinnans alkoholvanor och hennes allmänt
dåliga leverne. I stället för den, primärt, ekonomiska hjälp de sökt har de
erbjudits moraliska och närmast kontrollerande åtgärder. Kvinnorna själva
definierade sina problem på andra sätt och menade därför att hjälpen för deras
del blev missriktad. 

Orsaken till att kvinnor och män utsätts för olika typer av kontroll antas
framförallt vara den ursprungliga relationen och bindningen till föräldrarna.
Flickor sägs vara utsatta för en annan typ av kontroll och ha en relation till
föräldrarna som är mer nära än den som pojkarna har. I och med den närmare
kontakten antas flickorna också nås av ett större normflöde än pojkarna.
Flickorna införlivar normerna som en del av sin personlighet vilket leder till en
större självkontroll och en större benägenhet att följa reglerna och ett konformt
beteende, även när de befinner sig utanför föräldrarnas kontroll.115 Döttrar
övervakas mer än söner, som redan tidigt får mer frihet och ett större
aktionsområde än flickorna. Föräldrarnas övervakning anses vara en
förutsättning för att barnet ska bli självkontrollerande116. Om flickan eller
kvinnan sedan skulle bryta mot reglerna känner hon skuld, skam och rädsla för
ett dåligt rykte i större utsträckning än vad pojken eller mannen gör, vilket även
detta verkar i konformitetsriktning för flickor och kvinnor. Pojkarna, som inte
står under lika hård kontroll, tenderar att bli mer risktagande och därmed mer
brottsbenägna än flickorna.117 

Ett ytterligare faktum som kan avhålla kvinnor från brott är att samhället, även
andra brottslingar, tycks ha en mer ogillande syn på kvinnliga brottslingar än
manliga. I en undersökning som gjorts i USA angående hur människor såg på
risken att de själva skulle bli arresterade, antog kvinnor att risken var mycket
högre än män trodde, vilket innebär att kvinnor förutsätter mer negativa
konsekvenser om de skulle begå brott118. 

Kontrollteorierna har utsatts för kritik då de ansetts oklara vad avser den
speciella kontroll som gäller för kvinnor. Kritiken har också gällt svårigheter

                                                                                                                                 
114 BRÅ-rapport 1990:1, s. 47.
115 Tiby, E. a.a. s. 107.
116  Martens s. 12, samt Tiby, BRÅ-rapport 1990:5, s. 107.
117 Tiby, E. a.a. s. 107.
118 Chesney-Lind, M. a.a. s. 86.
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att se vilken typ av kontroll som utövas, om skillnaden i kontroll ligger i
graden av kontroll eller i kontrollens innehåll och form.119 

5.6 Utstötningsteorin

Utstötningsteorin utgår från förändringar i de levnadsvillkor som gäller för
kvinnor. Anhängarna av utstötningsteorin ifrågasätter att kvinnans ökade
möjligheter och delaktighet i samhällslivet skulle leda till ökad kriminalitet, då
detta helt strider mot de villkor som gäller för mäns kriminalitet. Den kunskap
som finns om manlig kriminalitet visar att det snarare är de män som står
utanför samhällslivet och inte är delaktiga, som begår brott.120 Det finns
troligen ingen orsak att tvivla på att samma principer gäller även för kvinnor.
Meda Chesney-Lind har som utgångspunkt att kvinnans kriminalitet styrs av
hennes marginaliserade position i samhället. Kvinnor har enligt henne ingen
egentlig ekonomisk kontroll, vare sig i sitt privatliv eller i samhället i stort.
Arbetsmarknaden för kvinnor är för det stora flertalet begränsad till en viss typ
av arbeten och på samma sätt är de brott kvinnor begår begränsade till en viss
brottskategori. Kvinnors arbeten är ofta underbetalda och en jämförelse med
den kriminella världen visar att det inte heller här är kvinnorna som begår de
grövsta brotten eller gör de största ”vinsterna”. Kvinnans kriminalitet kan
alltså, enligt Chesney-Lind, sägas styras av det ekonomiska underläge och den
livssituation i övrigt som hon befinner sig i121 (se även Tarja Pösö i BRÅ-
rapport 1990:1, s. 45).

5.7 Skam- och skuldkänslor

Skamkänslor, skuldkänslor eller rädsla, ovilja mot att känna skam eller skuld
anses var faktorer som kan fungera brottshämmande122. John Braithwaite123,
professor i sociologi, utvecklade skambegreppet som något centralt för
fenomenet social kontroll.  Skamkänslan kan ur individens ståndpunkt
beskrivas som att en brottslig aktivitet upplevs som att man misslyckats med
att leva upp till vissa krav på ett föreskrivet handlande. Man förlorar ansiktet i
och med ett icke önskvärt beteende. Braithwaite definierade skam som något
som antingen innebär uttryck för ogillande mot ett visst handlande, samt att

                                                
119 Larsson, E. a.a. s. 34.
120 Larsson, E. a.a. s. 34.
121 Chesney-Lind, M. a.a. s. 95ff.
122 Tiby, E. a.a. s. 103.
123 Braithwaite, John”Crime, Shame and Reintegration”, Cambridge Univ. Press 1989, s. 85f.
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detta uttryck har som mål eller i alla fall får effekten att den väcker ånger hos
den person som utsätts för det, eller förkastelse av dem som uppmärksammar
det oönskade beteendet. Vidare menar Braithwaite att det finns två varianter av
skambegreppet; reintegrative resp. disintegrative shame (för enkelhetens skull
översätter jag detta som positiv respektive negativ skam). Enligt Braithwaite
fungerar den negativa skammen nedbrytande genom att stigmatisera och
utestänga brottslingar och därmed skapas en grupp av människor som är
uteslutna från samhället. På detta sätt fördöms inte bara människors brottsliga
handlande utan individen stämplas som kriminell och förlorar rätten att vara en
del av samhället. Detta leder sedan till vidare brottslighet genom att
individerna utestängs från arbetsmarknad och andra lagliga, traditionella vägar
att försörja sig. Istället drivs de att söka sig till andra utstötta där man skapar
och deltar i kriminella subkulturer.124 

Braithwaite menar att det är på detta sätt det amerikanska samhället fungerar,
en exkriminell förblir exkriminell och hjälps inte in i en ny identitet, istället
söker de då samhörighet i den kriminella världen. På så sätt vidmakthålls det
kriminella beteendet och återfalls-brottsligheten blir hög. Den positiva
skammen (reintegrative) har en mer uppbyggande effekt. Man fördömer inte
individen men dennes kriminella beteende, och denne bereds möjlighet att så
att säga sona sitt brott och ”bli förlåten”. Detta är ett sätt att visa och erbjuda
personen som begått brott ett återtillträde till samhället genom uppmuntran och
stöd. Enligt Braithwaite är det så det japanska samhället fungerar, där
samverkar starka sociala band och ömsesidigt beroende till låg brottslighet.125

Skuldkänslan har beskrivits som en motsats till skam. Det dåliga samvete man
känner har ett direkt samband med brottet, felhandlingen, samt de
konsekvenser som uppstår rent materiellt och har inget med ens anseende eller
ens person att göra. Skuldkänslan kan då beskrivas som kännedom om att man
har skadat eller försummat att hjälpa någon. Som jag beskrivit under rubriken
kontrollteorier, verkar flickor och kvinnor känna skam- och skuldkänslor i
större utsträckning än pojkar och män när de brutit mot regler eller begått
brott.126

                                                
124 Lilly, Cullen & Ball,  a.a. s.123.
125 Lilly, Cullen & Ball,  a.a. s.123-124.
126 Tiby, E. a.a. s. 103.
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5.8 Destruktivitet och självdestruktivitet

Ett känt konstaterande som görs vid en jämförelse av flickor och pojkar som
mår dåligt är att flickorna agerar inåt och blir självdestruktiva, medan pojkarna
agerar utåt och blir destruktiva gentemot andra människor. Flickornas
självdestruktivitet kan bl a ta sig uttryck i problem med droger, prostitution
eller ett sexuellt beteende i övrigt som leder till skador, sjukdomar osv.
Pojkarnas destruktivitet som drabbar andra, är många gånger
straffsanktionerad, till skillnad från flickornas självdestruktivitet.127 

En intressant aspekt i detta sammanhang är kommentaren, i samband med
studier av barns uppväxt och uppväxtmiljö, att pojkar i längden skulle vara
känsligare för svårigheter i miljön. En grupp forskare vid Karolinska Institutet i
Stockholm genomför en undersökning128 av ca 500 barn och deras familjer från
det barnen föds tills de blir vuxna129. Syftet med undersökningen är att
undersöka hur asocialitet utvecklas. Genom att följa barnen och deras
utveckling vill forskarna se hur olika störningar visar sig redan tidigt och om
det går att avgöra vilka barn som befinner sig i riskzonen. 

I 38 av familjerna har det förekommit missbruksproblem och barn från dessa
familjer har jämförts med övriga familjer. Man såg att vid ett års ålder fanns
inga särskilt märkbara skillnader men vid fyra års ålder fanns tydliga avvikelser
i pojkarnas utveckling och då särskilt i deras språkutveckling och utvecklingen
av deras sociala förmåga. Pojkarna från missbruksfamiljerna visade också upp
flera barnpsykiatriska symptom, som exempel på dessa nämns ät- och
sömnstörningar, aggressivitet och oro. I jämförelse med familjer utan
missbruksproblem uppvisade pojkarna från missbruksfamiljer lite mer än
dubbelt så många avläsbara symptom. 

Forskarna konstaterar också att flickor i missbrukarfamiljer, i motsats till
pojkar, inte uppvisar fler symptom än flickor i icke-missbrukande familjer.
Forskarna har tolkat detta som att pojkar i allmänhet skulle vara mer sårbara än
flickor. Något högst väsentligt, som forskarna också påpekar, är dock att se på
vilka bedömningsnormer som används. Vad man mäter är typiska utåtagerande
”pojksymptom”. Dessa är problem som syns och hörs; de är aggressiva, bråkar
och kräver uppmärksamhet. Flickornas problem visar sig inte förrän senare, i
14-16-årsåldern, och då är symptomen annorlunda, ofta är dessa flickor mycket
känsliga och uppvisar t ex gynekologiska besvär. Risken finns att de små

                                                
127 Tiby, E: a.a. s. 103.
128 ”Barns hälsa och utveckling i relation till hemmiljön”, se även Lillemor Nordbergs

doktorsavhandling ; ”The First Four Years of Children´s Mental Development”, (Karolinska
Institutet 1994).

129 Se även avsnitt 6.2, ”Uppväxt och problem” s. 48.
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flickorna mår lika dåligt som pojkarna, men att det inte syns därför att
utvecklingsskalorna mäter typiska pojkproblem. 

När forskarna har tittat på könet som riskfaktor menar de att det eventuellt
också kan vara pojkarnas utvecklingsmässiga underläge och därmed någon
form av frustration, i förhållande till flickorna, som medverkar till deras
problem. Man menar att pojkarna utsätts för svårigheter när lika stora krav
ställs på dem som på de åldersmässigt lika flickorna. Man nämner att det skulle
kunna vara en lösning att placera barnen i olika grupper på dagis och i skolan
efter barnets mognad i stället för efter ålder. Även fysiskt kan man se att
flickorna redan vid födseln har ett mognadsmässigt försprång. Forskarna menar
att det vid fyra års ålder kan skilja ett helt år i den fysiska utvecklingen mellan
en flick- och en pojkhand. Detta gör att flickorna tidigare utvecklas
finmotoriskt och tidigare kan hålla pennor och kritor osv. Forskarna ställer sig
frågan om det är för att pojkarna känner sig underlägsna och undanstötta som
de måste bullrar och väsnas för att märkas. 

Forskarnas iakttagelser stämmer väl överens med de observationer som görs av
personal på barnavårdscentraler runt om i landet. De allra flesta familjer
kommer i kontakt med barnavårdscentralen, och gör man inte det kan redan
detta vara en indikation på att allt inte står rätt till. Här kan man se vilka
familjer och barn som har, eller riskerar att få, problem. Man ser ofta tidigt
vilka familjer som kan tänkas behöva extra stöd, även om det inte alltid finns
resurser att tillhandahålla detta.130 Forskarna framhåller att med tidig hjälp
skulle många barn kunna få det mycket bättre och att det inte handlar om att
förhindra att vissa blir ”värstingar” utan att alla barn har rätt att må bra.

5.9 Alkohol och droger

Flickor och pojkar, kvinnor och män, uppvisar olika beteenden när det gäller
alkoholkonsumtion. Generellt kan sägas att flickor konsumerar avsevärt
mindre kvantiteter alkohol än pojkar.131

Alkoholkonsumtionen för vuxna ser likartad ut, vuxna kvinnors
alkoholkonsumtion motsvarar ungefär hälften av männens konsumtion 132. 
                                                
130 Edling, Margareta: ”Också på små barn syns det när föräldrarna har problem” ur Apropå

1/96, s. 3-7.
131 Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Rapport 98. Folkhälsoinstitutet,

Socialstyrelsen, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Stockholm
1998, s. 80 ff.

132 Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Rapport 98. Folkhälsoinstitutet,
Socialstyrelsen, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Stockholm
1998, s. 89.
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När det gäller droger har en viktig skillnad diskuterats mellan kvinnors och
mäns narkotikamissbruk. Drogproblemen för flickor tycks vara följden av
andra problem och avvikande beteenden, för pojkar är det dock tvärtom,
drogbruket resulterar i andra problem och asociala förehavanden.133 Det visar
sig att kvinnor och män är ungefär lika gamla när de börjar missbruka droger
men att kvinnor snabbare än män går över till tungt missbruk. Vid en studie
som gjorts på narkotikamissbrukande kvinnor och män i Sverige134 visar det sig
att en större andel män än kvinnor var kriminella. Kvinnor och män var
ungefär lika gamla när de registrerades för sitt första narkotikabrott men
männen hade då registrerats för andra slags brott redan tre år tidigare. 

De kvinnliga missbrukarnas brottslighet kunde i allmänhet relateras till
finansiering av missbruket, t ex förmögenhetsbrott. Männen hade ofta begått
även trafik- och våldsbrott. Bland de missbrukande kvinnorna som undersökts
var cirka 13 procent kriminella. De hade börjat med droger och kriminalitet
som unga och kriminaliteten blev snabbt av ett regelbundet och omfattande
slag. De kvinnor som begick många brott hade börjat tidigt med narkotika och
kriminalitet. Kvinnorna blev också, i större utsträckning än männen, snabbt
missbrukare. Något som Siv Byqvist anser peka på vikten av att gå in och bryta
ett typiskt riskbeteende tidigt.135 

En undersökning som Inger Ungmark presenterade år 1992136 bekräftade att det
ofta är missbruk som ligger bakom kvinnors kriminalitet. I materialet beskriver
kvinnliga, kriminella, narkotikamissbrukare hur de ansåg missbruket vara den
grundläggande orsaken till deras kriminalitet. De menade att de valt
kriminalitet för att försörja sig och sitt missbruk. De kvinnliga missbrukarna
ansåg att detta var ett av tre möjliga försörjningsalternativ. De andra val de
kunde göra var att bli prostituerade eller att hitta en man som kunde försörja
dem, dessa alternativ hade de emellertid ”valt bort”. Med detta sägs dock inte
att alla narkotikamissbrukare blir kriminella och inte heller att alla kriminella
blir narkotikamissbrukare. Vad som går att utläsa beträffande denna fråga i
materialet är endast att de kriminella kvinnorna som missbrukade narkotika,
blivit kriminella för att finansiera sitt missbruk. 

De flesta kvinnor som döms har missbruksproblem. T ex är majoriteten av de
kvinnor som tas in på den slutna riksanstalten Hinseberg och lokalanstalterna
narkotikamissbrukare. Kvinnor uppmärksammas tidigare än männen av de
sociala myndigheterna och får därför vård i ett tidigare skede än män. Trots

                                                
133 Tiby, E. a.a. s. 104.
134 Byqvist, Siv: ”Svenska narkotikamissbrukande män och kvinnor”, Doktorsavhandling.

Rapport nr 84, 1997. Institutionen för socialt arbete-Socialhögskolan, Stockholms universitet.
135 Edling, M: ”Kvinnors missbruk är inte som mäns” ur Apropå 2/98, s. 98
136 Ungmark, I. a.a. s. 49.
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detta verkar kvinnor ha svårare än män att ta sig ur ett narkotikamissbruk.
Tydligen har kvinnorna mindre anknytning till och kontakt med personer som
inte missbrukar än män har. Dessutom blir kvinnorna i större utsträckning
övergivna av sina anhöriga. Om kvinnan har en partner är det ofta en man som
också har missbruksproblem, ofta har han dessutom ett grövre missbruk än
kvinnan. Om kvinnan har svårt att lämna relationen kan hon oftast inte heller
lämna sitt missbruk. 

Alkoholproblem är också vanligt bland kvinnorna i kriminalvården. Kvinnor
med alkoholmissbruk bryter mot normer som är knutna till hennes könsroll,
detta leder till att kvinnan inte får särskilt mycket stöd från omgivningen, hon
överges ofta av sin man och andra anhöriga. Bakom en missbrukande man står
ofta en tålmodig alkoholisthustru, en kvinna med missbruksproblem har dock
sällan någon som backar upp henne.137 Avvikelsekarriärens dubbla utstötning
bekräftas av Ungmark, att kvinnliga missbrukare fördöms ännu hårdare än
manliga. Förutom det förakt som riktas mot kvinnorna från normalsamhället
kommer föraktet också från männen i den subkultur som är en lika stor och
viktig del av kvinnans verklighet.138  

5.10 Rädsla

Rädsla kan vara en viktig grund till ett riskundvikande beteende. Man kan
definiera rädsla som en emotionell respons på ett upplevt hot för att bli ett
offer, att viktimiseras. Det har visat sig i undersökningar att kvinnor, i mycket
större utsträckning än män, är rädda för att utsättas för våld. Detta trots att det
oftast är män som utsätts för våld, i alla fall om vi talar om det oprovocerade
gatuvåldet. Då kvinnans rädsla driver henne till att skydda sig från våld och
brott, kan detta vara en bidragande faktor till kvinnans mindre brottslighet,
nämligen att hon tenderar att undvika kriminella miljöer.139  

                                                
137 Freivalds, L. a.a. s. 68f.
138 Ungmark, I., a.a. s. 158.
139 Tiby, E. a.a. s. 104.
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5.11 Risktagande

Undersökningar visar en markant skillnad i kvinnors och mäns benägenhet att
utsätta sig för risker. Orsaken sägs ligga i skillnader i hur flickor och pojkar
uppfostras. Flickor och kvinnor kan sägas uppvisa ett riskundvikande beteende
till skillnad från pojkar och män som tidigt uppmuntrats till ett mer risktagande
beteende. Det finns också en tydlig koppling mellan risktagande och
brottslighet; högre benägenhet för risktagande hos en individ gör också denne
mer benägen att begå brott.140 

5.12 Arenor och tid

Utgångspunkten när man tittar på arenor och tid, det vill säga tillfällen att begå
brott, är att för att ett brott ska begås krävs att en brottsbenägen person befinner
sig på samma plats som ett potentiellt offer eller eftertraktat objekt utan att
någon finns närvarande som kan och vill stoppa brottet141. Vissa forskare
betonar det faktum att kvinnan i sin traditionella roll har färre tillfällen till
brott, då kvinnor och män har skilda roller i samhället har deras dagliga
aktiviteter också kommit att se olika ut. Kvinnor och män rör sig traditionellt
inom helt skilda arenor. Av de olika sociala arenorna som finns kan hem,
arbete och fritid sägas utgöra de mest grundläggande arenorna. Av dessa är det
framförallt på fritiden som människor kommer att begå handlingar som är
straffrättsligt sanktionerade. Då kvinnor generellt sett faktiskt har mindre fritid
än män, har de också mindre tillfällen att begå brott på sådana platser där
upptäcktsrisken är stor. Kvinnor tillbringar betydligt mer tid i hemmet än vad
män gör, vilket är visat enligt så kallade tidsanvändningsstudier, och således
minskar deras möjligheter att begå brott. Denna skillnad mellan könen
grundläggs mycket tidigt och flera olika undersökningar av barns beteende
visar att flickor traditionellt deltar i hemarbetet i mycket större utsträckning än
pojkar, något som sitter i hela livet.142

                                                
140 Tiby, E. a.a. s. 105.
141 Walldén, M. a.a. s. 22.
142 Tiby, E. a.a. s. 105.
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6. VARFÖR BEGÅR KVINNOR
BROTT? 
6.1 Hur förklarar de själva och vad säger forskningen?

Tarja Pösö har medverkat i genomförandet av en socialpolitisk undersökning i
Finland där man ville ta reda på hur kvinnliga fångar själva såg på sina brott.
En del av undersökningen bygger på intervjuer med 91 kvinnor som under åren
1983-1984 avtjänade straff i ett finländskt fängelse. En slutsats som Tarja Pösö
drar av undersökningen är att den största skillnaden mellan kvinnliga och
manliga fångar är att kvinnan avtjänar ett längre fängelsestraff än mannen, men
att det å andra sidan i allmänhet blir hennes enda. 
 
 Kvinnornas egen beskrivning av sin kriminalitet var att den på ett eller annat
sätt hängde ihop med problem att klara av sin vardag. De menade att brottet
hade framstått som deras enda möjlighet att hantera situationen. Genom att
begå brott hade kvinnorna försökt lösa ekonomiska svårigheter eller svåra
problem som var relaterade till familjen eller parrelationen143. Tarja Pösö delar
upp kvinnornas förklaringar i fem punkter: De måste begå brott för att
 
 - ”få pengar på något sätt”
 - ”nerverna var för mycket på helspänn”
 - ”det bara blev så, av en slump”
 - ”det var den enda lösningen”
 - ”de hade för mycket alkohol i blodet”.
 
 Kvinnorna hade inte bara ansvar för sig själva utan även för andra och de
ekonomiska problem de hade gällde ofta dagliga förnödenheter; pengar till
hyra, mat, el osv. De var ofta ensamma familjeförsörjare men inte sällan maka
till en alkoholiserad, arbetslös man. Förutsättningarna för kvinnorna att
försörja sin familj var dåliga, de flesta kvinnorna hade en marginell ställning på
arbetsmarknaden, var de inte arbetslösa hade de endast kortvariga
anställningar. Undersökningen visar att över hälften av dem hade ständiga,
svåra, ekonomiska problem. De hade försökt lösa sina problem på andra sätt
men hade till slut skaffat pengar genom att stjäla. 
 
 Även andra brott än stöldbrotten hade ett starkt samband med en omöjlig
familjesituation. Som exempel på detta tar Pösö brott mot liv och hälsa. Hon

                                                
143 Över hälften av kvinnorna beskrev brottet som en direkt lösning på akuta problem, resten

beskrev det som en indirekt lösning.
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beskriver hur dessa brott nästan undantagslöst utförts inom familjen som ett
desperat försök att lösa en ohållbar situation.144

 
 Kriminologen Meda Chesney-Lind145 har också som utgångspunkt att kvinnors
kriminalitet styrs av deras marginaliserade position i samhället. Hon menar att
kvinnor typiskt sett inte har någon egentlig ekonomisk kontroll och att deras
arbetsmarknad för det stora flertalet är begränsad till en viss typ av arbeten. På
samma sätt menar hon att den kvinnliga brottsligheten är begränsad till en viss
brottskategori. De arbeten kvinnor har är ofta underbetalda och i den kriminella
världen är det inte kvinnor som begår de grövsta brotten eller gör de största
“vinsterna”. Chesney-Lind förklarar på detta sätt mycket av kvinnors
kriminalitet med deras ekonomiska underläge. Vidare beskriver hon hur många
av de kvinnor som blir kriminella har vuxit upp i miljöer präglade av våld,
övergrepp och missbruk, att det finns ett klart samband mellan kvinnans
bakgrund och hennes senare kriminalitet. Ofta har dessa kvinnor haft ett stort
ansvar för sin familjs försörjning redan som barn. Övergreppen på kvinnorna
fortsätter även sedan de blivit vuxna, man hamnar i våldsamma förhållanden
och missbrukarkretsar och har inte lärt sig att sätta gränser för sin egen person.
Ofta får dessa kvinnor barn i unga år som de uppfostrar själva, detta kommer
också att medverka till att de begår brott, de kan inte se någon annan
försörjningskälla. Dessa kvinnor har ingen utbildning och hör till de allra
fattigaste i samhället.146

 
 Inger Ungmarks undersökning av ett antal kriminella kvinnor ger en bild som
stämmer bra överens med ovanstående. Kvinnorna i studien beskriver sin
uppväxt som en tid av uppbrott och förändring, med frånvarande föräldrar och
en brist på kärlek, engagemang och omvårdnad. De hade inte heller fått
vuxenstöd någon annanstans utan tidigt varit tvungna att klara sig själva.147

6.2 Uppväxt och problem148

I Stockholm startades en studie, år 1980, som innebär att ett forskarlag ska
följa 500 barns utveckling från vaggan till dess de blir 16-17 år gamla. Syftet
med projektet var att försöka ta reda på hur asocialitet utvecklas. Studien
började med att blivande mammor tillfrågades om de ville delta i studien.
Familjerna bodde i en nybyggd, väletablerad och idyllisk förort till Stockholm.
Invånarna i området hade bättre utbildning och högre inkomst än Stockholms

                                                
144 Pösö, T. a.a. s. 41ff.
145 The Female Offender: Girls, Women and Crime”, s. 95 ff. Se även under kapitel 5.5.
146 Se även Pösö i BRÅ-rapport 1990:1, s. 45-46, om brottsligt handlande som enda lösning.
147 Ungmark, I. a.a. s. 154. 
148 Avsnittet bygger på: “Också på små barn syns det när föräldrarna har problem”, Margareta

Edling, Apropå 1/96, s. 3-7.
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genomsnitt. Genom att följa en grupp individer under en längre tid önskade
forskarna lära sig mer om hur olika störningar visar sig redan när barnen är små
och vilka barn som kan tänkas befinna sig i en riskzon för negativ social
utveckling.

Initiativtagare till projektet var två professorer som mött barn i sina yrken som
barnpsykiatriker respektive pediatriker. De kände att de i sitt arbete träffade
barnen för sent, när det var mycket svårare att hjälpa dem än om man
uppmärksammat deras problem tidigare. Majoriteten av dem som kommer till
barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar är pojkar i 13-årsåldern.
Psykologerna menar att dessa barn är mycket svåra att hjälpa men att det skulle
ha varit möjligt att göra något åt problemen mycket tidigare. I barnens
journaler ser forskarna att barnens problem faktiskt har uppmärksammats
tidigare men att ingen tagit tag i dem. 

De familjer som deltog i studien delades in i tre grupper. En grupp bestod av
familjer med allvarliga psykosociala problem; missbruk, kriminalitet eller
psykisk sjukdom hos den ena eller båda föräldrarna fanns belagda i officiella
register. En kategori utgjordes av familjer med två biologiska föräldrar utan
dylika problem. Övriga familjer kom att utgöra den tredje gruppen. Grupperna
kom att bli ungefär lika stora, till forskarnas förvåning, detta innebär att i
denna privilegierade förort hade drygt en fjärdedel av en normalpopulation
svåra psykosociala problem. 

Enligt det material man hittills hunnit bearbeta visar det sig att även små barn
ger signaler om att de inte har det bra. Man gör bedömningar av t ex språk, fin-
och grovmotorik, de barn som kommer från de så kallade problemfamiljerna
uppvisar ofta tydliga avsteg från normalkurvan i något avseende. En slutsats
som forskarna drar är att pojkar generellt sett är känsligare för svårigheter i
miljön. Barnen i de 38 familjer där det fanns missbruksproblematik jämfördes
med övriga barn i projektet. När barnen var ett år gamla var skillnaderna inte
särskilt stora, men vid fyra års ålder fanns tydliga avvikelser i pojkarnas
utveckling, särskilt avseende deras talutveckling och deras sociala förmåga.
Man observerade också flera barnpsykiatriska symptom hos pojkarna; ät- och
sömnstörningar, aggressivitet och oro. Enligt forskarna uppvisade pojkarna i
gruppen från familjer med missbruksproblem lite mer än dubbelt så många
avläsbara symptom på att må dåligt än pojkar i familjer utan
missbruksproblem. Flickorna i familjer med missbruk hade ungefär lika många
symptom som flickorna i övriga familjer. Detta tolkade forskarna som att
pojkar i allmänhet är mer sårbara än flickor. Något mycket viktigt i
sammanhanget, som också påpekas av en av forskarna, är att de mallar eller
bedömningsnormer man använder sig utav utgår från pojkars sätt att reagera.
De mäter typiska “pojksymptom” som syns och hörs; de är aggressiva, bråkar
och kräver uppmärksamhet. Hos flickorna syns problemen senare, i 14-16
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årsåldern, och då märks problemen oftast på andra sätt än hos pojkarna,
forskarna nämner psykiska och gynekologiska problem som exempel. Det är
väl dock troligt att de små flickorna mår lika dåligt som pojkarna men att det
inte märks i deras beteende på samma vis. 
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7. ANALYS OCH SLUTSATSER
Man kan lätt konstatera att även om den kvinnliga brottsligheten ökar, inom
vissa områden, så är den fortfarande betydligt lägre än mannens. Om männens
brottslighet vore lika låg som kvinnornas, skulle den totala brottsligheten
minska med ca 80 %. En naturlig slutsats av detta är att man istället för att
koncentrera den kriminologiska forskningen enbart på varför vissa människor
begår brott, borde lägga mer fokus även på den del av befolkningen som inte är
kriminella.

Bland de olika teorier som finns för att förklara kvinnlig kriminalitet är troligen
könsrollsteorierna de mest utvecklade. Man menar då att det är olikheterna i
könsrollerna och de förväntningar som finns på kvinnligt beteende som är
förklaringen till att kvinnorna begår brott i avsevärt mindre utsträckning än
män. Kvinnan förväntas vara mer passiv, mindre aggressiv, ta färre initiativ,
vara mer benägen att leva upp till lagar och normer samt vara mer empatisk
och ansvarskännande än män och därmed vara mindre benägen att begå brott.
För män innebär det inte nödvändigtvis ett avsteg från könsrollen att begå
brott, kriminaliteten kan till och med ses som en förstärkning av manligheten
och den manliga identiteten. Dessa roller etableras och förstärks av föräldrar
och sedan i skola och samhället i stort. Pojkar uppmuntras att bli tuffa,
självständiga, aktiva och risktagande medan man hos flickor stöder de
egenskaper som innebär att hon är passiv och inkännande och det innebär
knappast en förstärkning av en kvinnas femininitet att hon är kriminell. 

Däremot tänker jag att även om den kvinnliga könsrollens förväntningar
fungerar brottshämmande, så är det faktiskt samma förväntningar som kan få
kvinnan att begå brott. Detta särskilt med tanke på den typ av brott som
kvinnor begår. Ur ett historiskt perspektiv kan man se hur de, relativt sett,
vanliga kvinnliga brotten fosterfördrivning, barnamord, prostitution och
liknande är starkt relaterade till den kvinnliga könsrollen. Många kvinnor
tvangs till dessa handlingar för att de hamnat i en desperat situation. De valde
att göra abort eller döda sitt nyfödda barn för att inte riskera total utslagning.
Prostitution var ett sätt att försörja sig, och kanske sina barn, när inget annat
stod till buds. 

Även idag befinner sig många kvinnor i en desperat situation men nu är
snatterier och bedrägerier de vanligast förekommande brotten. Både
internationell och nationell forskning visar att kvinnor begår denna typ av brott
främst som ett försök att hantera en ohållbar vardagssituation.

Vilket kön man tillhör avgör också vilken typ av kontroll man kommer att
utsättas för i samhället. Det är innebörden av de så kallade kontrollteorierna.
Många av forskarna visar att flickor utsätts för en mycket hårdare kontroll än
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pojkar. Pojkar har, redan tidigt, en större frihet än flickor. Därmed kommer
också flickorna att stå under ett större mått av övervakning, varför detta kan
vara en relativt enkel förklaring till varför flickor är mindre brottsbenägna än
pojkar. Att denna kontroll sedan verkar kvarstå, skillnaden i brottslighet
minskar inte när barnen blir vuxna, brukar man förklara med att kvinnorna har
skapat en större självkontroll än männen för att de har varit utsatta för en
starkare kontroll som barn. Det beror antagligen också på att männen kommer
att stå under en formell kontroll i samhället, via t ex straffsystemet, medan
kvinnan står under en mer informell kontroll. Kvinnor är räddare än män för att
begå brott och gör det inte förrän de befinner sig i en situation där de inte ser
någon annan lösning. Samhället ser hårdare, har svårare att acceptera, en
kvinnlig brottsling än en manlig. Delvis tycker jag att denna, i mitt tycke, något
konservativa teori, kan ifrågasättas för dess människosyn vilken verkar utgå
ifrån att alla människor egentligen är brottsbenägna och skulle de inte stå under
ständig kontroll skulle utnyttja alla tillfällen att begå brott.

Utöver könsrolls- och kontrollteorierna som förklaringsmodeller är det också
vanligt att diskutera brottslighet i förhållande till deltagande i samhället samt
förekomsten av tillfällen att begå brott. Redan tidig forskning befarade att den
kvinnliga brottsligheten skulle öka i stor omfattning i och med att kvinnan
började röra sig i det offentliga rummet. Med detta åsyftades framförallt
kvinnans ökade deltagande i arbetslivet. Dessa förväntningar har dock inte
uppfyllts. Sverige, som är ett av världens mest jämställda länder, med den
största delen av den vuxna kvinnliga befolkningen i förvärvsarbete, skulle
annars ha en betydligt större andel kvinnliga brottslingar. (Även om
förvärvsarbete inte ensamt kan fungera som någon slags indikator på ökat
deltagande i samhället.) Kvinnorna bär fortfarande det tyngsta ansvaret för barn
och hem och vad forskningen funnit är att de som tenderar att begå brott är de
som står utanför samhället i ekonomisk, arbetsmarknadsmässig och social
aspekt. Eventuell ökad brottslighet torde därför snarare bero på allmän social
nedrustning än på att kvinnan deltar i samhällslivet i större utsträckning.
Problemet beror nog mer på nyfattigdom och marginalisering än ökad makt!

Behovet av forskning i ämnet kvinnobrottslighet tycks stort. Både kring varför
kvinnor begår relativt sett få brott och kanske på detta sätt hitta en nyckel till
att minska den totala brottsligheten. Men också varför den kvinnliga
brottsligheten verkar öka. Fokus skulle t ex kunna läggas på det, relativt sett,
vanliga kvinnobrottet snatteri, och varför det verkar vara vanligast bland äldre
kvinnor.
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