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Sammanfattning 
Flickor och kvinnor som begår brott har länge varit ett outforskat ämne 
inom kriminologin. Främst beror detta på att flickornas och kvinnornas 
andel i brott alltid varit relativt låg. Det har dock funnits undantag under 
vissa tidsperioder då kvinnornas brottslighet har ökat men sådana 
förändringar har förklarats bl.a. med ändringar i lagstiftningen. Det finns 
dock perioder då förändringar i lagstiftningen inte haft någon inverkan på 
brottsnivån, ett sådant exempel är stöldbrottet vilket varit relativt 
oföränderligt över tid. Även här kan man dock se ökningar under vissa 
tidsperioder, t.ex. under världskrigen. Dessa ökningar förklarar man främst 
med nödkriminalitet och förändringar i könsrollsmönster.  
 
Historiskt sett har det stora kvinnobrottet varit barnamord. Detta var under 
1700-1800 talen det vanligaste grövre kvinnobrottet. Idag är de vanligaste 
kvinnobrotten butiksstölder och bedrägeri men även misshandel och 
narkotikabrott kan klassas som typiska kvinnobrott. Rattfylleri är egentligen 
att betrakta som ett typiskt manligt brott men på senare tid har kvinnornas 
andel ökat även här och därför kan även rattfylleri ses som ett relativt 
vanligt förekommande brott bland kvinnorna idag. När det gäller butiksstöld 
eller snatteri, vilket för övrigt är den största brottstypen hos kvinnorna, kan 
man säga att av samtliga misstänkta för snatteribrott i Sverige utgör 
kvinnorna mer än en tredjedel av samtliga misstänkta. Det förtjänar dock att 
nämnas att kvinnornas andel i brottsligheten är låg totalt sett.  
 
När det gäller ungdomskriminaliteten och då främst flickornas andel i denna 
menar vissa forskare att denna har ökat lavinartat (vilket är att jämföra med 
beskrivningar av kvinnornas ökade brottslighet). Att så skulle vara fallet 
verkar det inte riktigt finnas belägg för. Flickornas brottslighet kan likställas 
med kvinnornas brottslighet eftersom den till största delen utgörs av olika 
typer av förmögenhetsbrott. Det finns dock inslag av andra typer av brott 
men dessa utgör en betydligt lägre andel än förmögenhetsbrotten. 
 
Olika teorier har utvecklats för att förklara kvinnors och mäns brottslighet. 
För kvinnornas del har det handlat om främst könsrollsteorier och 
kontrollteorier. Könsrollsteorierna har främst inriktat sig på att förklara 
brottsligheten genom skillnader i könsrollen och de förväntningar som ställs 
på kvinnor och män. Forskarna menar här att när män begår brott är detta 
inte att anse som ett avsteg från den manliga könsrollen, eftersom pojkar 
och män uppmuntras till att vara risktagande leder det till att de blir mer 
brottsbenägna. Flickor och kvinnor uppmuntras till att vara passiva, 
empatiska och mindre aggressiva. Dessutom uppfostras flickor till att vara 
mindre risktagande, dessa faktorer sägs påverka flickors och kvinnors lägre 
brottsliga andel.  Kontrollteorierna har främst inriktat sig på den kontroll 
som pojkar och flickor respektive män och kvinnor utsätts för. Man menar 
att flickor och kvinnor utsätts för en hårdare kontroll både i hemmet och i 
samhället. Detta gör att flickorna i större utsträckning införlivar de normer 
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som gäller både i familjen och i samhället. Pojkar står inte under lika strikt 
övervakning av familjen. Detta gör att de är mer påverkbara av 
omgivningen vilket leder till att de blir mer risktagande och också mer 
benägna att begå olika typer av brott.  
 
Det finns många förklaringar till varför kvinnornas brottsliga andel är låg. 
Det är också intressant att kvinnorna verkar begå brott av lite andra orsaker 
än män. Medan män i de flesta fall söker spänning verkar kvinnornas brott i 
de flesta fall handla om ett sätt att klara av en i princip ohållbar 
vardagssituation där kvinnan i många fall står som ensam försörjare till sig 
själv och sina barn. 
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Förord 
Detta är ett ögonblick jag sett fram emot under mina år vid juridiska 
fakulteten i Lund. Nu när jag sitter här med mitt färdiga arbete kommer 
dock en osäkerhet upp till ytan. Jag känner mig som en fågelunge färdig att 
lämna boet men som tvekar och undrar om vingarna verkligen kommer att 
bära. Nåväl det är något framtiden får utvisa, jag kan bara hoppas att de 
timmar jag ägnat under flitens lampa kommer att ge utdelning.  
 
Min uppsats handlar om flickor, kvinnor och deras brottslighet. Detta har 
under en tid varit ett givet ämne som fascinerat mig. Vi kvinnor har idag fått 
ett större utrymme i samhället men frågan är om vi är så frigjorda som 
samhället säger eller som vi tror att vi är. Kanske är det bara en illusion men 
arbetet att göra kvinnor mer synliga på samtliga områden går idag i all fall 
på högvarv efter en lång tids tomgång, vilket är en god start. Äntligen har 
även de avvikande kvinnorna och deras problem börjat uppmärksammas.  
 
Ja, juridiken har varit en stor del av mitt liv de senaste åren. Detta har gjort 
att andra, viktigare saker ibland har fått ge vika. Jag vill tillägna denna 
uppsats till min älskade dotter, Linn som har stått ut med en mamma som 
varit lite frånvarande ibland och som suttit med näsan i böckerna för det 
mesta. Du är en fantastisk tjej som aldrig har ifrågasatt mina beslut och jag 
tackar dig för att du varit så förstående trots din ringa ålder. 
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Förkortningar 
BRÅ Brottsförebyggande rådet 
 
CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning 
 
NSL Narkotikastrafflagen  
 
VSL Varusmugglingslagen 
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1 Inledning 
Lika länge som man har fört kriminalstatik över brottsliga handlingar har 
kvinnornas brottsliga andel varit lägre än männens. Tidigare har man haft 
som tumregel att kvinnorna står för 10 procent av den registrerade 
kriminaliteten, idag är siffran snarare uppe i det dubbla. Denna ökning har 
givetvis uppmärksammats av medierna som skriver om dramatiska ökningar 
i kvinnobrottsligheten. Eftersom kvinnornas bastal genom tiden varit låga 
har även en liten ökning i deras kriminalitet gjort att man kan se extrema 
procentuella stigningar. Detta är något som medierna utnyttjat till fullo och 
budskapet har sannerligen nått ut.  
 
När det gäller ungdomsbrottsligheten i allmänhet och flickornas brottslighet 
i synnerhet menar många forskare att ungdomsbrottsligheten ökat 
dramatiskt och att flickorna blivit mer våldsamma än någonsin. Även här 
har medierna tagit betet utan att tveka en sekund och det har fått 
konsekvenser i form av en ökad rädsla och en minskad toleranströskel hos 
allmänheten, detta har lett till att anmälningsbenägenheten har ökat 
dramatiskt. Som vi ska se nedan menar dock andra forskare att varken 
ungdomsbrottsligheten eller flickornas brottslighet varit föremål för någon 
dramatisk ökning.  
 
Kvinnobrottsligheten har fram till 1970-talet setts som ointressant främst på 
grund av den låga andel brott som kvinnorna faktiskt stod för. När det gäller 
de unga kvinnorna har man haft andra förklaringar som t.ex. att unga 
kvinnor är tråkiga och inte lika aktionsorienterade som pojkarna och därför 
inte lika intressanta att studera. Under 1970-talet ändrades denna syn främst 
genom kvinnoemancipationen vilken gjorde kvinnorna mer synliga på de 
flesta områden. Fler kvinnor kom att ägna sig åt kriminologisk forskning 
vilken tidigare varit starkt överrepresenterad av männen. Man kan dock inte 
säga att forskningen är överflödig på området snarare tvärtom. Men frågorna 
om kvinnors brottslighet har i vart fall äntligen kommit upp till ytan vilket 
är ett steg i rätt riktning. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader i kvinnors brottslighet 
jämfört med mäns. Finns det brott som kan ses som specifika för kvinnor 
eller begår kvinnor och män samma typer av brott? Kan man se skillnader i 
kriminalitetsfrekvensen hos kvinnor och män? Begår kvinnor och män brott 
av samma anledning eller finns det olika förklaringar till varför man väljer 
den kriminella banan. 
 
Min problemformulering kommer att inrikta sig på om det finns några 
skillnader i de teorier som förklarar brott i allmänhet och de som förklarar 
kvinnors brottslighet. Hur de teorier som ligger till grund för främst 
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kvinnors brottslighet, kan tjäna som förklaring till kvinnobrottsligheten. 
Men också frågor som, hur ser den faktiska brottsligheten ut? Kan man se 
klara skillnader mellan kvinnor och mäns brottslighet? Hur ser trenden ut 
hos unga kvinnor? Har deras brottslighet ökat och förändrats jämfört med de 
äldre kvinnorna?  
 
Då det även kan finnas andra förklaringar än de som lyfts fram i de olika 
teorierna om kvinnors brottslighet, har jag valt att även ta med en historisk 
del i uppsatsen. Dess syfte är främst att lyfta fram andra faktorer som kan 
påverka brottsligheten och tjäna som förklaring till denna.  
 

1.2 Metod och material 

Jag har valt att främst använda mig av kriminologisk litteratur men jag har 
även använt mig av sociologisk, psykologisk samt historisk dito. Jag har 
valt att använda mig av vissa kriminologiska teorier som tjänar som 
förklaring till brottsligheten i allmänhet (könsneutrala). Jag kommer dock 
med hjälp av könsspecifika teorier vilka främst inriktar sig på kvinnor, 
försöka förklara och se på hur de könsneutrala och könsspecifika teorierna 
skiljer sig, samt hur de senare förklarar den kvinnliga brottsligheten. 
Teorierna om kvinnors brottslighet kommer jag att pröva mot BRÅ: s 
statistik.  
 
Eftersom kvinnors brottslighet i huvudsak inriktar sig på vissa typer av brott 
är det också de brott, som i det närmaste kan belysas som typiska 
kvinnobrott, som kommer att ligga till grund för min undersökning. För att 
utreda den ökade andelen brottslighet som kvinnor sägs stå för är det främst 
den statistik och de rapporter som finns att tillgå hos BRÅ som ligger till 
grund för uppsatsen. Utgångspunkten i statistiken har huvudsakligen varit 
beräkningsunderlaget för antalet misstänkta personer.  
 
För att belysa kvinnornas brottslighet och för att läsaren skall förstå hur stor 
deras andel är har jag valt att även ange andelen misstänkta män för samma 
brottstyp. När det gäller ungdomarnas brottslighet har jag valt att inte 
närmare gå in på de brott som ses som typiska ungdomsbrott utan främst 
inriktat mig på flickornas brottslighet. För att läsaren skall få en klar blick 
av ungdomsbrottsligheten i allmänhet har jag dock valt att göra en kort 
redogörelse för denna samt de metoder som finns att tillgå för sådana 
undersökningar.  
 
 

1.3 Disposition 

Jag har valt att först gå in lite allmänt på kön och genus definitionerna och 
vad som innefattas i dessa båda begrepp. Här vill jag också få fram vilka 
skillnader som kan finnas hos pojkar och flickor respektive kvinnor och män 
när man ställer dessa mot de båda begreppen. Därefter kommer jag att ge en 
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historisk redogörelse för kvinnornas brottslighet, där jag främst kommer att 
gå in på det brott som kanske främst sågs som ett ”kvinnobrott” under 1600-
1800 talen. I kapitel 4 har jag valt att återge andelar och strukturer i 
kvinnornas brottslighet för att i kapitel 5 göra detsamma fast med ungdomar 
och flickor som utgångspunkt. Efter detta kommer jag att redogöra för det 
som kan ses som typiska brott hos flickorna och kvinnorna. Därefter har jag 
valt att skriva om de olika teorier som gör försök i att förklara dels varför 
kvinnor begår så få brott, dels varför kvinnornas brottslighet har ökat. Här 
kommer jag också att redogöra för olika modeller som kan tjäna som 
förklaring till varför det finns skillnader i kvinnornas och männens 
brottsdeltagande. Avsnitt 8 handlar om teorier om männens vålds- och 
aggressivitetsbeteende vilka skall tjäna som förklaringar till varför männen 
begår brott och i kapitlet därefter (9) kommer jag att skiva lite om 
skillnaderna i teorierna om kvinnor och mäns brottslighet. Sist i kapitel 10 
kommer jag att göra en analys av det som jag ovan angett och även försöka 
dra vissa slutsatser.  
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2 Kön och genus 
Till en början kan det vara lämpligt att definiera de båda begreppen kön och 
genus. Det är inte helt lätt att göra en klar definition av vad som är kön och 
vad om är genus. Definitionerna är många och gränserna är olika. Klart är 
dock att kön är det vi föds till, kvinna eller man. Genus är en social/kulturell 
konstruktion av könet. Trots att denna uppdelning görs är forskarna inte helt 
på det klara med hur kön påverkar genus eller hur genus påverkar kön. Kan 
man helt särskilja kön från genus och tvärtom eller måste man ta hänsyn till 
det ena för att förstå det andra?  
 
Distinktionen är svår och jag har för enkelhetens skull valt att använda mig 
av filosofiforskaren Åsa Carlsons definition av kön och genus. Hon ser 
således kön som något som utgörs av kriterier som könskromosomer, 
könshormoner och könsorgan, samt de kategorier (honor och hanar) som 
bildas av dessa kriterier. Genus kan ses som vissa andra skillnader mellan 
könen. Samtidigt får man hålla i minnet att genus i de flesta tolkningar är 
beroende av begreppet kön. ”Kön är den mer grundläggande kategorin: 
genus är både begreppsligt och kronologiskt en sekundär skapelse”1. Man 
kan urskilja kön från genus genom att först dela in mänskligheten i två kön, 
detta med hjälp av historiskt varierande kriterier. För att skilja det ena från 
det andra måste de skillnader mellan könen som är eller direkt orsakas av 
biologiskt kön urskiljas från dem som inte är eller direkt orsakas av 
biologiskt kön, dvs. de som kräver inblandning av intentionella relationer. 
Ett exempel på skillnader som kan kallas genusskillnader dvs. skillnader 
som inte är eller direkt orsakas av kön, kan vara att pojkar vill ha 
camouflagemönstrade kläder och flickor vill ha rosablommiga2.  
 
 

2.1 Uppfattningar om kön och genus 

Redan på ett tidigt stadium betraktas pojkar och flickor som olika rent 
könsmässigt och genusmässigt. Visst är det så att vi när vi skall köpa kläder 
till en bebis väljer blå plagg om det är en pojke och rosa eller röda om det är 
en flicka. Men hur är det när det gäller uppfostran av pojkar och flickor, gör 
man automatiskt skillnader även där? Existerar de genusskillnader som så 
ofta beskrivs och som i många fall ges som förklaring till det kvinnliga 
könets lägre brottsliga andel? Finns det på det stora hela en större acceptans 
när det gäller pojkar än när det gäller flickor på grund av dessa 

                                                 
1 Carlson, Åsa, ”Kön, kropp och konstruktion, en undersökning av den filosofiska grunden 
för distinktionen mellan kön och genus”, Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, 
Stockholm, 2001, s. 88. 
2 Carlson, Åsa, a.a. 2001, s. 88. 
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genusskillnader? Svaret på den frågan är förmodligen, ja, visst accepterar 
man en bråkig pojke mer än om det skulle gälla en stökig eller bråkig flicka.  
 
Vi har vissa grundföreställningar om hur pojkar och flickor skall bete sig. 
Om en flicka sticker ut för mycket eller är allmänt bråkig och stökig tittar 
folk snett och undrar om det står rätt till. Handlar det däremot om en pojke 
kanske man skakar på huvudet och tänker att det hör grabbar till att vara lite 
stökiga. Men varför är det så och varför har inte detta synsätt ändrats när 
samhället har förändrats så mycket? Varför ska flickor vara timida små söta 
varelser som helst inte skall göra något väsen av sig överhuvud medan 
pojkar i princip kan bete sig hursomhelst? Många kanske i detta nu skruvar 
på sig och tycker att det inte alls är så. Men om vi tänker efter lite kommer 
de flesta fram till att det faktiskt är så, visst reagerar vi med ett större mått 
av förakt när en flicka går över ”gränsen” än när en pojke gör det. Vad är 
det då som gör att vi tänker och reagerar på detta sätt? Jag skulle tro att det 
handlar om sega kulturella strukturer som håller i sig och inte riktigt hänger 
med i de samhällsförändringar som sker runt omkring oss dagligen. Detta 
gör att vi särskiljer pojkar och flickor på både köns- och genusplanet. 
 
Min tanke är att försöka reda ut de olika skillnaderna nedan med början i 
skillnader avseende uppfostring. Detta för att se om det har någon påverkan 
på skillnaden i kvinnors och mäns brottsliga andel. 
 

2.2 Pojkar och flickor, skillnad i uppfostran, 
olika toleransgrad i samhället? 

2.2.1 Kontroll och uppfostran 

Jag vill först börja med att karaktärisera olika synsätt på uppfostran rent 
allmänt. Jag tycker mig kunna särskilja åtminstone tre olika synsätt på 
uppfostran vilka har förändrats i takt med tiden och vårt samhälle. Den 
första uppfostringsmetoden kan benämnas den auktoritära vilkens 
karaktäristika innebär en låg omtanke men en hög kontroll från föräldrarna. 
Här är det föräldrarna som har den högsta bestämmanderätten, är barnet av 
en annan åsikt får denna vika för föräldrarnas. Denna metod finns inte i 
särskilt hög grad i vårt samhälle idag men kan fortfarande urskiljas i andra 
kulturer. Den andra som ligger lite närmare i tiden är vad man kan kalla en 
”låt gå” uppfostran där man förespråkar en hög omtanke men en låg 
kontroll. Den sista vilken kanske är mest förenlig med vårt samhälle idag är 
vad man kan kalla den auktoritativa där man kan se både en hög omtanke 
men även en hög kontroll.  
 
I grunden är föräldrarnas kontroll av barnets beteende essentiellt för att 
barnet skall lära sig vilka normer och regler som gäller i vårt samhälle. Man 
säger att föräldrarnas övervakning är viktig för att barnet skall kunna bli 
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självkontrollerande. Finns det någon form av yttre kontroll utvecklas även 
en inre kontroll hos barnet. Brister i den inre kontrollen kan leda till att 
barnet väljer ”fel” väg dvs. att barnet väljer det vi kallar ett avvikande 
beteende3. Enligt psykologin finns det tre olika dynamiska interaktioner 
mellan barnets personlighet och miljön4. Det är en av dessa som är speciellt 
viktig i sammanhanget, den proaktiva interaktionen. Med denna interaktion 
menas att äldre barn själva väljer och skapar sin egen miljö. Eftersom miljön 
är en viktig del i skapandet av en personlighet är det viktigt att det finns 
någon slags kontroll från föräldrarna. Jag nämnde tidigare några olika 
uppfostringssätt där man kan säga att det auktoritativa är en del av vårt 
samhälle idag. Det auktoritativa uppfostringssättet förespråkar som jag ovan 
angett hög omtanke men även en hög kontroll. Denna kontroll är speciellt 
viktig när barnet själv börjar hitta på saker på sin fritid utanför familjen (den 
proaktiva interaktionen). Det torde vara av vikt att föräldrarna vet var barnet 
håller till när det inte är hemma, vilka kamrater man umgås med etc. En 
annan typ av kontroll som är viktig är att föräldrarna ställer krav på barnet, 
som att det ska vara hemma vid vissa tider, att läxläsningen sköts osv. Helt 
kort kan man säga att det är viktigt att det finns en klar struktur i barnets 
tillvaro så att en identifikation med omvärlden kan ske men också för att ge 
barnet möjlighet att utveckla en egen identitet5.  
 

2.2.2 Skillnader i uppfostran, olika toleransgrad i 
samhället?6 

För det första kan man fråga sig om det överhuvud finns skillnader i hur 
man uppfostrar pojkar och flickor? För det andra om dessa eventuella 
skillnader påverkar ett avvikande beteende och därmed skillnader i den 
brottsliga andelen? Jag tror att man utan några större forskningspådrag kan 
säga att det föreligger vissa skillnader i uppfostran av pojkar och flickor. 
Precis som jag angivit ovan handlar det om en större acceptans när det 
gäller bråkiga pojkar. En pojke kan och ska vara tuff, han får använda fula 
ord och bråka detta är bara några saker som många föräldrar negligerar med 
påståenden som ”sådana är grabbar”. Det är ok för grabbar att leka krig och 
skjuta med pistoler för det är ju det pojkar ska göra. Vore det en flicka som 
utövade någon av dessa aktiviteter skulle förmodligen ordalagen låta något 
annorlunda. Flickor ska inte använda svordomar, det är fult. Inte heller är 
det acceptabelt att flickor är hårda eller bråkiga och stökiga. 
 
Även om samhället har förändrats och det har blivit accepterat för kvinnor 
att vara mer utåt agerande och faktiskt har möjlighet att göra sina röster 
hörda så finns fortfarande vissa av de gamla synsätten kvar i våra 
uppfostringsmetoder. Jag tror att föräldrar har ett än större kontrollbehov av 
flickor än pojkar. Förmodligen hänger det ihop med att man helt enkelt 
                                                 
3 Martens, Peter L, ”Familj, uppväxt och brott”, 1992, s. 12. 
4 Se Atkinson. m.fl. ”Hillgard´s introduction to psychology”, 2003, Harcourt Brace. 
International edition, New York, s. 453ff. 
5 Martens, P, a.a. 1992, s. 12. 
6 Avsnittet bygger i huvudsak på mina egna tankar och idéer. 
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accepterar mer från pojkar än flickor samtidigt som flickor helt enkelt anses 
vara mer fragila men också att t.ex. sexuell frigörelse kan få stora 
konsekvenser, graviditet redan i unga år. Denna ökade kontroll som 
föräldrarna har på sina flickor kan förklara varför färre flickor än pojkar 
hamnar i den brottsliga karusellen.  
 
Jag vill tillägga att även om många föräldrar idag utövar en hög grad av 
kontroll på sina barn så finns det givetvis undantagsfall. Många barn som 
kommer ifrån splittrade familjer har föräldrar som är relativt likgiltiga för 
barnen. Detta leder förmodligen till att ingen märker när barnet börjar begå 
brott eller börjar umgås med och är en del av kriminella gäng. En annan 
orsak är att många barn växer upp med ensamma mödrar vilka ensamma är 
tvungna att försörja familjen.  Detta gör att de har både mindre tid och ork 
för sina barn och den i allra högsta grad så viktiga kontroll som jag ovan 
nämnde minskar vilket i vissa fall kan få ödesdigra konsekvenser. 
 
Uppfattningen att flickor ska synas men inte höras finns nog i viss mån kvar 
än idag fastän inte på ett uttalat plan. Detta kan vara en anledning till varför 
många anser att det är värre när flickor begår brott. Visserligen har klyftan 
mellan uppfostringssätten blivit mindre men den finns där som ett minne av 
en svunnen tid. Flickor utsätts för en högre grad av kontroll där 
genusnormen spelar en stor betydelse. Det finns vissa regler/normer för hur 
flickor skall vara och dessa upprätthålls av främst kvinnor. Att det alltid är 
mamman som utövar denna kontroll tror jag inte utan enligt mig kan det 
vara i princip vilken kvinna som helst. Kvinnor har en förmåga och kanske 
ett behov av att kontrollera andra kvinnor, detta leder givetvis till att flickor 
har en betydligt mindre ram att hålla sig efter och ett minsta felsteg 
betraktas därför också som en avvikelse. Här tror jag att man kanske kan 
hitta en orsak eller en möjlig förklaring till varför flickor/kvinnor begår 
färre brott. De ges oftast inte möjlighet att vara bråkiga eller stökiga och 
därmed inte heller avvikande från det ”normala”. Oftast tar man itu med 
problemet innan det har blivit ett egentligt problem. Men man skall dock 
hålla i minnet att samhällsförändringar och förändringar i 
familjeförhållanden även påverkar uppfostring och kontroll av flickor.  
 
Har månne ramen som flickorna så strikt skulle hållas efter utvidgats? 
Frågan är mycket intressant i då många flickor redan i tidig ålder idag 
brukar både alkohol och narkotika. Kanske har också detta ökade missbruk 
bland flickor och kvinnor lett till ett ökat brottsligt beteende. Jag tänker inte 
gå närmare in på narkotikans påverkan på flickor/kvinnors brottslighet här 
men frågan är intressant och därför har jag valt att återkomma till den i ett 
senare skede i denna uppsats. 
 
 

2.3 Män och kvinnor, hur betonas skillnaderna? 

Kan man rent generellt säga att män och kvinnor skiljer sig åt i tanke och i 
sitt sätt att agera? Det är en svår fråga som egentligen inte har ett entydigt 
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svar. Själv anser jag att i många fall skiljer sig män och kvinnor åt på många 
sätt däribland i sina tankar och sitt agerande. Det är dock inte självklart att 
säga att det alltid är så, för visst kan en man vara feminin och en kvinna 
maskulin.  
 
Vad är det som bestämmer eller avgör hur vi ska tänka och agera? Mycket 
har med uppfostran att göra men jag anser att även samhällsnormer har en 
bricka med i spelet, det är de som ”bestämmer” hur en man resp. en kvinna 
ska tänka och agera, de blir vad man kan kalla genusnormer. Att sticka ut 
och vara annorlunda innebär att man inte är som alla andra och därmed inte 
fogar sig till de generella uppfattningar som finns hos den större delen av 
allmänheten. Idag är frågor som vad en kvinna är och hur en ”riktig kvinna 
skall vara, några av de mest fundamentala frågorna om könsskillnader i vårt 
samhälle. Detta betonas inte bara i förhållandet mellan man och kvinna utan 
även i den sociala strukturen. Man kan säga att arbetsfördelningen och 
föreställningar som att kvinnan är mer omvårdande och mannen är den mer 
kreativa och skapande är tydliga exempel på den bekönade struktur som 
uppstått i samhället7.  
 
Visserligen har de könsmässiga strukturer som fanns innan 
kvinnoemancipationen luckrats upp något. Det är exempelvis lättare för 
kvinnorna att träda in i männens värld idag än vad det var tidigare. Men 
fortfarande kvarstår de skillnader som alltid funnit, kvinnorna har 
fortfarande inte fullt tillträde till männens värld. Uppfattningar om att det är 
kvinnan som skall sköta hemmet och barnen kvarstår, kanske inte i lika 
strikt som tidigare men den finns dock. 
 

2.4 Vad är avvikande hos män respektive 
kvinnor? 

Jag tror att det finns stora skillnader i hur man definierar ett avvikande 
beteende. Därför kan det vara intressant att se om det finns skillnader i hur 
man betraktar kvinnor och män som avviker. Jag tror att människor i 
allmänhet har skilda uppfattningar om vad som är avvikande beroende på 
om den som avviker är en man eller en kvinna samt beroende på kultur, 
moraluppfattning etc. För att reda ut detta kanske man först måste fråga sig 
vad som rent generellt betraktas som avvikande. Många beteenden betraktas 
i vårt samhälle såsom avvikande. Det finns både negativa och positiva 
avvikande beteenden. En persons avvikande beteende bestäms 
huvudsakligen av faktorer hos individen själv men också av det samhälle 
och de grupper och dess värderingar som individen lever i. Det är viktigt att 
betona är att ett avvikande beteende är något som skiljer sig från samhälle 

                                                 
7 Lander, Ingrid, ”Genus, normalitet och avvikelse”, ur Lander, Pettersson och  
Tiby(red.): ”Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet, genusperspektiv inom svensk  
kriminologi.”  Lund 2003, s. 33. 
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till samhälle samtidigt som det inte heller är statiskt utan något föränderligt 
över tiden8.  
 
Ett avvikande beteende skiljer sig förmodligen ganska mycket åt beroende 
på om den som avviker är en man eller kvinna. En kvinna som dricker 
mycket alkohol har ett klart avvikande beteende som samhället har svårt att 
acceptera medan män som dricker inte alls ses på det sättet. I all enkelhet 
kan man säga att tröskeln är bra mycket lägre hos kvinnor när det gäller att 
avvika från samhällsnormen än vad den är hos män. Således krävs det 
väldigt lite för att en kvinna skall betraktas som avvikande. 
 

2.5 Hur betraktas människor som avviker från 
samhällsnormen? 

Hur reagerar samhället på avvikande beteenden? Ofta handlar det om 
avståndstaganden och olika typer av bestraffningar och sanktioner. Eftersom 
den som avviker får dessa reaktioner från omgivningen leder det ofta till att 
det avvikande beteendet förstärks och personen möts av ytterligare 
avståndstagande9. 
 
Hur betraktas då kvinnor som avviker? Synen på avvikande kvinnor bland 
polis, rättsväsende och allmänhet har förändrats över tid. Det är inte heller 
helt ovanligt att våldsamma kvinnor beskrivs utifrån många olika 
motsatspar, det mest vanliga torde vara att hon är ett gott eller ont väsen. De 
beskrivs också som antingen onormala eller normala, konforma eller 
kriminella. Andra begrepp som ständigt återkommer när det gäller kvinnor 
är, hora, häxa eller madonna. Den kvinnliga förövaren har inget mellanting, 
hon är antingen en häxa eller ett oskyldigt offer, antingen dålig eller galen10.  
 
Kvinnliga förövare betraktas inte heller som ”riktiga” kvinnor och de som 
stämplas som ”dåliga” är elaka kvinnor som är onaturliga och fördärvade. 
Intressant är också att kvinnor beskrivna som ”galna” är onormala på något 
sätt eller mentalt störda. De förklaras utifrån sin biologi och bilden av dem 
är resultatet av en patologisk kvinnosyn vilken definierats av män där PMS, 
menstruation, graviditet, klimakterium, sinnessjukdom och hysteri likställs 
och sammanblandas11.  
 
Ett annat sätt att se på kvinnliga förövare är att betrakta henne som ett offer, 
t.ex. är det vanligt att hon betraktas mer som ett offer än som en förövare 
eller som någon man hellre tycker synd om än anklagar. Sådana synsätt gör 

                                                 
8 Ekbom, Thomas mfl. ”Människan, brotten och följderna, kriminalitet och kriminalvård i 
Sverige.” Borås, 1995, s. 11. 
9 Ekbom, T. mfl. a.a. 1995, s. 11-12. 
10 Kaspersson, Maria, ”Bilder av barnamörderskor från 1500-talet till mellankrigstiden”, 
ur Lander, Pettersson och Tiby (red.) ”Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet.” 
Lund, 2003, s. 154. 
11 Kaspersson, M. 2003, s. 154. 
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att kvinnorna fritas från ansvar och i stället ses som individer som inte är i 
stånd till att begå motbjudande förbrytelser av egen viljekraft12. 
 
 

                                                 
12 Snare, Annika, ”Kvinder, der draeber – et pinakotek”, ur Kongstad m.fl. (red.) ”Kvinder 
på randen”, Aarhus, 1998, s. 32ff. 
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3  Kvinnors brottslighet ur ett  
historiskt perspektiv 

3.1 Vilka var brotten? 

De vanligaste kvinnobrotten under 1800-talet torde vara barnamord, 
fosterfördrivning, äktenskapsbrott och hor. Kvinnornas brottsliga andel 
uppgick under denna tid till ungefär en femtedel av samtliga brott men efter 
avkriminaliseringar av äktenskapsbrott, hor och efter nya liberala abortlagar 
även fosterfördrivning, minskade deras andel kraftigt13.  
 
Av intresse är att se hur man såg på sedlighetsbrotten innan kyrkans stora 
ideologiska inflytande fick fotfäste under 1600-talet. Tidigare hade 
rättsskipningen präglats av en förlikningstanke. När denna dominerade 
rubricerades t.ex. sexuellt umgänge mellan två ogifta personer som 
”mökränkning” (senare rubricerat som lönskaläge). Vad som är mest 
uppseendeväckande med mökränkning var att detta var ett manligt brott, det 
var således mannen som hade kränkt en annan ätts kvinna och skulle därför 
böta 40 marker varav en viss del skulle gå till den kränkta kvinnans släkt 
som kompensation.  När sedan kyrkans inflytande ökade ansåg man inte att 
det var tillfredsställande att endast mannen dömdes till böter eftersom båda 
hade syndat och därför skulle också båda straffas för sin synd. Denna syn på 
lönskaläge kom också till uttryck i en förordning som utfärdades av Karl XI 
för flottan och armén vilken föreskrev att kvinnor som begått lönskaläge 
med båtsmän och soldater skulle straffas med 20 marker i böter. Detta 
förfarande utvecklades också till praxis i civila domstolar och bekräftades 
genom ett kungligt brev till Hovrätterna 1694. Den kyrkliga normen blev 
alltså utslagsgivande för lagstiftningen14.  
 
Efter reformationen kom sedlighetsbrotten allt mer i blickfång och straffen 
för dessa skärptes i betydlig grad. Eftersom äktenskapet nu fått en markant 
ökad status framstod äktenskapsbrottet som ett av de grövsta brotten. 
Således skulle enligt Erik XIV:s hovordning från 1560 t.ex. hor med gift 
kvinna medföra dödsstraff medan en gift man som hade haft sexuellt 
umgänge med en ogift kvinna fick böter samt fängelse på vatten och bröd. 
Dubbelt hor skulle straffas med döden. Efter 1608 skulle både mannens och 
kvinnan straffas till livet både vid enkelt och dubbelt horsbrott15.  
 
Sedlighetsbrotten var till antalet stort både i häradsrätterna och i hovrätten. 
T.ex. kan man mellan åren 1635-1644 se att dessa dominerade hovrättens 
                                                 
13 Snare, Annika. ”Kvinnors laglydighet och brottslighet”, ur kvinnovetenskaplig tidskrift, 
1991, s. 28. 
14 Lindstedt Cronberg, Marie. “Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-
1880.” 1997, s. 53. 
15 Lindstedt Cronberg, M. a.a. 1997, s. 54. 
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arbete med brottmålen, 58 procent av de totalt underställda målen rörde 
sedlighetsbrott16. Av intresse är att de mål som underställdes Hovrätten blev 
endast ett fåtal dödsstraff utdömda, i själva verket omvandlades 
underrätternas dödsdomar till böter i Hovrätten. (Nedan i tabell 1 kan man 
se hur många domar som ledde till dödsstraff i Hovrätten i olika typer av 
sedlighetsbrott). Vad detta berodde på kan man bara spekulera i, Rudolf 
Thunander menar dock att det kan handla om en anpassning till allmänna 
uppfattningar om vad som var ett rimligt straff och till den straffutmätning 
som av tradition tillämpats17. 
 
Tabell 118. Göta Hovrätt under åren 1635-1644 underställda mål rörande sedlighetsbrott 
från Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län samt därvid fällda dödsdomar. 
 
Brott           Totalt                        Dödsdomar                Dödsdomar                    
         underställda                  i underrätt                    i hovrätt 

  
Enfalt hor              482          482      0 
 
Enfalt hor andra          56            56     0 
etc. resan 
 
Enfalt hor med            22            22                               0 
skyldskap 
 
Dubbelt hor                 31                                  29                             17 
 
Dubbelt hor med           7                                   6                                4 
skyldskap 
 
Skyldskap, kätteri        33                                 30                               8 
blodskam 
 
Tidelag                          1                                   0                               0 
 
Tvegifte                         7                                   7                               5 
 
Övriga sedlighets-       13                                   0                               0 
brott 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Thunander, Rudolf. ”Hovrätt i funktion. Göta Hovrätt och brottmålen 1635-1699”. 
Lund, 1993, s. 96. 
17 Thunander, R. a.a. 1993, s. 60. 
18 Thunander, R. a.a. 1993, s. 97. 
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3.2 Barnamord 

Barnamord och fosterfördrivning var under 1600- och 1700-talen de typiska 
kvinnobrotten. Det grövsta och vanligaste brottet för kvinnor som gav långa 
fängelsestraff var barnamord. Eftersom barnamord var ett så pass vanligt 
brott under denna tid har jag valt att gå in lite djupare just på detta brott. 
Frekvensen av barnamord var i likhet med eller något högre än dagens 
mord- och dråpfrekvens19. Ända fram till 1864 kunde en kvinna straffas 
med döden för detta brott, av 617 avrättningar som verkställdes 1757-1778 
var 217 till följd av barnamord, det skall dock sägas att ingen kvinna har 
avrättats för barnamord sedan 1830. Under perioden 1861-1890 dömdes ca 
2000 kvinnor för barnamord20. Klart är att man under 1700-talet såg 
barnamord som ett kriminalpolitiskt problem. Detta visar sig främst i det att 
fler kvinnor avrättades för barnamord än kvinnor och män tillsammans för 
mord, trots att brottet inte utgjorde mer än två femtedelar av det dödliga 
våldet som kunde leda till dödsstraff21. 
 
En fråga man kan ställa sig är hur denna ”jakt” efter barnamörderskor 
började. Före reformationen var barnamord inte en så vanlig företeelse att 
någon särskild rättslig reglering ansågs vara nödvändig. Under senare delen 
av 1500-talet började dock sådana särskilda regler dyka upp. Under 1600-
talet ökade barnmorden och därmed också behovet av en särskild reglering. 
Samtidigt utvecklades en praxis i riktning mot en hård presumtion mot 
kvinnorna. Rättssäkerheten var nödvändig att eftersätta eftersom man ville 
ha en så effektiv avskräckning mot brottet som möjligt, detta trots att 
jurister och rättslärda mycket väl var medvetna om faran i att döma enbart 
på presumtioner. Den första förordningen angående barnamord utfärdades år 
1655 och hade flera efterföljare. Samtliga av dessa påbud hade det 
gemensamt att allt ansvar lades på kvinnan och de stipulerade fem 
förutsättningar: 22

- Kvinnan hade blivit gravid utan att vara gift, 
- Hon hade dolt graviditeten, 
- Hon hade fött barnet i enslighet, 
- Hon hade sökt denna enslighet,  
- Hon hade gömt liket 

 
Om samtliga av dessa förutsättningar var uppfyllda ansågs således kvinnan 
ha bragt sitt barn om livet. Det fanns dock situationer där kvinnan kunde 
frias och detta var huvudsakligen när det framgick att fostret var 
ofullgånget. För att denna möjlighet överhuvud skulle bli aktuell var 
kvinnan tvungen att skaffa fram fostret. Därefter skulle en mätning av 

                                                 
19 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 153. 
20 Larsson, Eva (red.): ”Kvinnors rätt och orätt; statistik och tankar om kvinnor och brott.” 
Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 1986, s. 19. 
21 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 153. 
22 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 160-161. 
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fostrets lemmar samt en undersökning ske. Syftet med undersökningen var 
främst att man skulle kunna utesluta att något yttre våld förekommit23.  
 
Under 1700-talet reglerades barnamord från och med 1734 års lag. Även i 
denna återfanns den hårda presumtion mot kvinnorna som man använt sig 
av tidigare. Nytt för detta århundrade var att man vidtog ytterligare åtgärder 
för att beivra och förebygga brottet. En reglering där även andra människors 
aktgivande togs i bruk. Denna innebar i korthet att om någon i kvinnans 
närmaste krets visste om att hon var gravid men inte uppdagade graviditeten 
eller hindrade henne från att föda sitt barn i enslighet kunde dömas för 
delaktighet i fall där kvinnan förövade ett barnamord. Den stora reformen 
kom i slutet av 1700-talet genom Gustav III:s barnamordsplakat. 
Myndigheterna hade nu insett att en av drivkrafterna bakom barnamord var 
kvinnans rädsla för skam och vanrykte och därför menade man att gravida 
och ogifta kvinnor skulle skyddas från publicitet samt erbjudas möjlighet att 
hemlighålla graviditeten. Ogifta och gravida kvinnor kunde i enlighet med 
plakatet således bege sig till en okänd ort för att föda sina barn anonymt. 
Sedan kunde barnet lämnas på barnhem eller fosterhem mot kontant 
betalning. Givetvis visade sig detta vara en klassfråga, många kvinnor hade 
inte ekonomiska möjligheter att resa bort för att föda barnet eller att lämna 
bort det många behöll därför sina illegitima barn. Dock skulle i alla fall jag 
vilja säga att reformen i stort hade tjänat sitt syfte vilket var att undvika att 
kvinnorna hamnade i situationer där de i desperation dödade sitt nyfödda 
barn24. 
 
1800-talet innebar ytterligare förändringar när det gällde synen på kvinnor 
och ogifta mödrar. Detta visade sig inte minst genom de uttalande som 
gjordes av den lagkommitté som tillsattes 1810. Kommittén menade att 
barnamord var att likställa med vanliga mord. Därför menade man att inte 
heller straffet skulle vara strängare än det var för mord. Detta innebar att 
brottet skulle straffas med döden och inte som tidigare då kvinnan förutom 
att dö också skulle mista sin högra hand bara för att markera att barnamord 
var ett allvarligare brott än mord. Man såg även till kvinnan och hennes 
situation på ett annorlunda sätt än man gjort tidigare. Därför menade man att 
ur preventiv synvinkel var det viktigt att både skydda kvinnan mot 
samhällelig skymf och förnedring samt att hjälpa henne att ekonomiskt 
underhålla barnet. Inte heller skulle motiven bakom barnamord ses som 
skamliga eller skymfliga på samma sätt som motiven bakom mord vilket 
innebar ytterligare ett skäl till att barnamord skulle ses som mindre 
straffbara än vanliga mord. Det fanns även en annan grund för 
strafflindringen, nämligen beaktandet av kvinnans fysiska och psykiska 
tillstånd vid gärningens begående. Senare kom ytterligare strafflindring för 
brottet barnamord, närmare betstämt år 1890. Detta år sänktes straffet till 
straffarbete i lägst två år och högst sex år. Ansågs omständigheterna som 
synnerligen försvårande kunde dock tiden för straffarbetet utökas till tio år. 
Det faktum att kvinnan var ogift hade fortfarande en avgörande betydelse 
                                                 
23 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 161. 
24 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 162-168 
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för synen på barnamörderskor trots att viss hänsyn togs till kvinnan i 
strafflagen vid denna tid och kom att råda ända tills brottsbalkens 
ikraftträdande 1965. Det skall dock framhållas att kvinnan inte i lika hög 
grad sågs som ett elakt monster. I stället för att se endast till kvinnans natur 
började man se på kvinnans situation och omständigheterna i hennes 
omgivning som möjliga förklaringar till brottet25.  
 
Under 1900-talet blir barnamord barnadråp och brottet var mer sällsynt 
under 1900-talets första hälft än under 1700-talet. Även här kan man se att 
synen förändrats på kvinnan detta inte minst i rätten där man nu till skillnad 
från tidigare frågade efter orsakerna till kvinnans handlande. Förklaringarna 
för handlandet utmynnade ofta i att kvinnan känt skam men även 
psykologiska förklaringar var vanliga. Nytt för denna tid var att dessa 
förklaringar faktiskt sågs som förmildrande omständigheter. Att 
barnamörderskan betraktades annorlunda märks ännu mer under 
mellankrigstiden. De sågs inte som dåliga kvinnor på samma sätt längre 
istället betraktades de ibland som galna, således kan bilden av 
barnamörderskan sägas ha gått från att hon tidigare sågs som ett monster nu 
snarare betraktades som ett offer. En intressant aspekt i vad som i och med 
1965 års brottsbalk istället kom att kallas barnadråp var att den inte längre 
riktade sig till den ogifta kvinnan utan till samtliga kvinnor. Dråpet behövde 
inte längre ha skett i nära anslutning till nedkomsten. Inte heller sågs 
döljandet av graviditet och födsel som ett tecken på skuld26.  
 
Att brottet i princip har försvunnit idag har främst två orsaker, dels 
möjligheten för dagens kvinnor att använda preventivmedel dels rätten till 
fri abort. Samtidigt har samhället förändrats och därmed har både skammen 
och den ekonomiska bördan minskat för den ogifta modern. Avslutningsvis 
kan vi konstatera att synen på kvinnan som moder har förändrats. Från att 
hon sågs som ett hot mot vissa samhälleliga fundament och då särskilt 
äktenskapet om det var en ogifta kvinnan till att hon ges en yttre kontroll 
över sin egen kropp och fertilitet27.  
 
 

3.3 Möjliga förklaringar till barnamord 

Man har främst förklarat barnamord ur två aspekter, dels ur ett demografiskt 
synsätt dels utifrån värdet av ett nyfött barns liv. Den första aspekten 
innebär att barnamord ses som en befolkningsbegränsande åtgärd och den 
andra innebär att det nyfödda barnets liv i och med kristendomen skulle ha 
fått ett självständigt värde. Det finns också ett tredje perspektiv vilket 
många förbisett, här skall man analysera barnamord utifrån hur man i olika 

                                                 
25 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 168-169. 
26 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 170-172. 
27 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 172. 
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tider har sett på kvinnan, hennes sexualitet och barnafödande samt hur hon 
har kontrollerats28.  
 
Det sist nämnda alternativet hänger förmodligen ihop med kyrkans 
effektivare kontroll av utomäktenskapliga förbindelser och kan därför tjäna 
som förklaring till varför barnamorden ökade på 1600-talet. En strikt 
tillämpning av hårda skamstraff ledde till att skammen och de negativa 
följderna för kvinnan blev större. Av intresse är sambandet mellan de hårda 
skamliga straffen och barnamorden. Eftersom skammen blev större för en 
ogift gravid kvinna dödade hon barnet heller än att utsättas för den skam 
och börda som ogifta mödrar blev föremål för. Under 1700-talet som vi såg 
ovan, minskade antalet barnamord och även bördan av att vara illegitim. 
Anledningen var just att straffens offentlighet och skammen förknippad med 
kyrkoplikten avtog29.  
 
Det är dock av vikt att minnas äktenskapet som en av de mest fundamentala 
institutioner under denna tid. För äktenskapet var det enda som kunde ge en 
kvinna och hennes barn ekonomisk säkerhet, status och en plats i 
granngemenskapen. Äktenskapets stora betydelse visade sig inte minst 
eftersom ett barn som inte hade någon anknytning till ett framtida äktenskap 
(föräktenskapliga barn var inget problem) störde ordningen i byn. Tyvärr 
ledde detta till att många kvinnor som ställdes inför rätta för barnamord 
hade blivit lovade äktenskap av barnafadern och betraktat det sexuella 
umgänget som föräktenskapligt30.  
 
Det var dock inte bara äktenskapet som ställde till problem för kvinnorna. 
Eftersom man inte hade någon särskild samhällelig omsorg ställdes kvinnan 
inför en situation där hon ensam skulle försörja sig själv och barnet. I vissa 
fall fanns möjlighet att få hjälp av släkt och ibland bidrog även fadern med 
en summa pengar. Fanns där ingen som kunde bistå kvinnan kan även den 
ekonomiska situation tjäna som förklaring till barnamord31. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sociala och politiska faktorer tjäna som 
förklaringar till barnamorden. Det är meningslöst att försöka förklara 
kvinnorna som hemska monster eller som störda, jag skulle vilja påstå att 
det faktiskt var samhället som drev kvinnorna till att genomföra en sådan 
illgärning. Detta visar sig inte minst när man ser på resultatet av ett mer 
liberalt straff och en humanare syn på kvinnorna.  
 
 

                                                 
28 Larsson, E. a.a. 1986, s. 19. 
29 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 173. 
30 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 174. 
31 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 174. 
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3.4 Vilka var kvinnorna? 

Egentligen är det ganska klart vilka kvinnorna var som begick barnamord. 
Det var de som inte hade någon egentlig social status, de hade ingen 
ekonomisk trygghet. Det handlar om en skamsen kvinna som dödar sitt barn 
av rädsla för kyrkoplikten men också av rädsla för att inte kunna uppnå den 
status som ett äktenskap skulle innebära. Oftast var kvinnan en tjänsteflicka 
i övre 20-årsåldern som blev gravid. Barnafadern var oftast en medtjänare, 
en tjänare ur ett annat hushåll eller i enstaka fall husbonden. I korthet visar 
detta att barnamord inte begicks med berått mord, det handlar om kvinnor 
som inte kunnat finna någon annan utväg i det kontrollerande samhälle som 
de levde i32. 
 

3.5 Utvecklingen av kvinnors brottslighet 

Mord och dråp var på 1800-talet precis som nu utpräglade manliga 
företeelser. Man säger att i stora drag på tio dömda för mord och dråp det 
endast omfattar en kvinna. De lagförda kvinnorna har alltid varit ett mycket 
mindre antal än männen detta gäller både om man tar sin utgångspunkt i 
grövre brott men även om man utgår från samtliga brott33. 
 
I mitten av 1800-talet låg antalet kvinnor som dömdes ungefär lika högt som 
på 1960-1970 talen. Under senare hälften av 1800-talet sjönk nivån relativt 
kontinuerligt. Men under de två världskrigen skedde ett avbrott i den låga 
nivån och man kunde se en ökning av kvinnors brottslighet, denna ökning 
fortsatte fram till 1970-talet. Viktigt att tillägga är att andelen kvinnor alltid 
varit låg således var den låg också under 1800-talet. För att tala i siffror kan 
man säga att under 1800-talet låg andelen runt 14 procent och i början av 
1900-talet hade andelen minskat till ca 5 procent. Det stora kvinnobrottet 
har genomgående varit olika former av stöld. Andelen i stöldbrotten var 
under 1950-talet ca. 10 procent men har efter detta årtionde ökat kraftigt och 
låg vid 1980-talets första hälft runt 25 procent34. 
 
Det finns olika sätt att förklara ökningarna som skedde under världskrigen, 
vissa talar om nödkriminalitet35 andra talar om förändrade könsroller p.g.a. 
en tillfällig jämlikhet som ökade i samhället, kvinnorna fick ta ett större 
ansvar inom områden som var traditionellt manliga vilket ledde till att 
könsrollsmönstren suddades ut. Johannes Knutsson, docent i kriminologi, 
talar om pucklar i kurvorna över antalet dömda i relation till 
kvinnobefolkningen genom åren. En sådan puckel är åren mellan 1867-68. 
Denna förklarar Knutsson med felslagna skördar vilket lett till 

                                                 
32 Kaspersson, M. a.a. 2003, s. 166. 
33 Larsson, E. a.a. 1986, s. 19. 
34 Walldén, Marja, ”Kvinnor och brott en sammanfattning av tre rapporter om kvinnors 
brottslighet.”  Stockholm, 2000, s. 10. 
35 Se ex. Knutsson, Johannes , ”Kvinnor och brott i ett historiskt perspektiv”, ur BRÅ-
rapport 1990:1. 
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nödkriminalitet. Han menar också att uppgången under första världskriget 
handlar om nödkriminalitet. Däremot menar Knutsson att uppgången vid 
andra världskriget är oklar men att den kan förklaras med de många 
lagföringar mot forsterfördrivning som skedde under 1940-talet. Kvinnornas 
brottslighet ökade starkare än männens under båda krigen så är också fallet 
under 1950-talets senare del. Uppgången under 50-talet visar dock att det 
primärt handlar om mindre grova stöldbrott såsom butiksstölder. En 
förklaring till denna ökning är förmodligen att varuhus och 
självbetjäningsprincipen infördes36.  
 
Som vi sett ovan var den kvinnliga brottsligheten som lägst under 1950-talet 
då procenttalet var cirka 10 procent och har därefter ökat successivt från år 
till år37. Idag är ca 20 procent av de som misstänks för brott mot 
brottsbalken kvinnor. Visserligen är denna ökning rent antalsmässigt inte 
större än männens men den leder ändock till frågor och funderingar över 
varför kvinnors brottslighet har ökat under de senaste åren.  
 
 

                                                 
36 Knutsson, J. a.a. 1990, s. 16ff. 
37 Larsson, E. a.a. 1986, s. 23. 
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4 Strukturer i den kvinnliga 
brottsligheten 

4.1 Kvinnornas brottsliga andel 

Kvinnornas brottsliga andel har alltid varit låg vid en jämförelse med 
männens. Tyvärr har kvinnors låga brottslighet gjort att intresset för deras 
brott väckts först på senare år. Många anser att kvinnors brottslighet är 
ointressant och odramatisk eftersom det inte händer så mycket. En annan 
förklaring är att den kriminologiska forskningen under en lång tid har haft 
en manlig prägel där man satt den manliga brottslingen i fokus. Idag har 
kvinnorna vunnit insteg även inom detta område och kanske är det också 
därför som kvinnor i högre grad än tidigare är mer intressanta som 
forskningsobjekt. 
 
När det gäller våldsbrott har kvinnornas andel precis som jag ovan angivit, 
alltid varit låg. Kvinnor som misstänkts för våldbrott utgjorde under 
perioden 1975-1997 sju procent av samtliga misstänkta, vilket kan jämföras 
med procenttalet för kvinnor misstänkta för andra brott vilket uppgick till 17 
procent. Särskilt låg är andelen i sexuellt våld medan andelen i mord inte är 
särskilt låg38. 
 
Kvinnorna har genomgående stått för en avsevärt större andel av 
stöldbrotten. Under 1950-talet var deras andel som lägst, ca 10 procent, men 
har sedan dess ökat kraftigt och uppgick vid 1980-talets första hälft till ca 
25 procent. Från 1960-talet är det stöldbrott som främst dominerat bland 
kvinnorna snatteri39. 
 
Jag har här valt att visa en tabell (tabell 1, se nedan) vars syfte är att ge en 
klar bild av antalet misstänkta män och kvinnor för olika våldsbrott under 
perioden 1975-1997. Här kan man också se att det föreligger väsentliga 
skillnader mellan kvinnor och män när det gäller antalet misstänka. När det 
gäller tabellen nedan är det av vikt att läsaren förstår att summeringen avser 
samtliga som misstänkts för vart och ett av de särskilda våldsbrotten. Detta 
betyder att samma person kan förekomma flera gånger i den utsträckning de 
begått våldsbrott av olika typ under samma år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 BRÅ-rapport, ”kvinnors brottslighet”, 1999:15, s. 32. 
39 BRÅ-rapport 1999:15, s. 21. 
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Tabell 240. 
 
 

 

Benämningar i BrB Benämningar här Kvinnor Män Procent 
Kvinnor 

Mord eller dråp (inklusive 
försök), barnadråp, 

misshandel med dödlig 
utgång (BrB 3:1-3, 5-6) 

 
Misshandel, ej med dödlig 

utgång (BrB 3:5-6) 
 

Våldtäkt, grov våldtäkt (BrB 
6:1); sexuellt tvång (BrB 

6:2-6) 
 

Rån, grovt rån (BrB 8:5-6) 
 

Våld mot tjänsteman (BrB 
17:1-2, 5) 

Mord 
 
 
 

Misshandel 
 
 
 
 

Sexuellt våld 
 
 

Rån 
 

Våld mot tjänsteman

524 
 
 
 

14 987 
 
 
 
 

131 
 
 

1 233 
 

5 434 

4 952 
 
 
 

207 392 
 
 
 
 

10 346 
 
 

17 501 
 

56 787 

9,6 
 
 
 

6,7 
 
 
 
 

1,3 
 
 

6,6 
 

8,7 

Summan av dessa Samtliga våldsbrott 22 309 296 978 7,0 

 
BRÅ har gjort en analys av brottsutvecklingen mellan åren 1975-199541. 
Denna visar att antalet misstänkta kvinnor har fördubblats från 
undersökningens första period till slutet på undersökningsperioden. 
Analysen visar också att män som misstänks för brott har ökat i betydligt 
mindre grad. Vid en granskning av den antalsmässiga ökningen blir dock 
utfallet något annorlunda. Här kan man i stället se att ökningen för kvinnor 
är avsevärt lägre än ökningen för män. Om vi ska översätta detta i siffror har 
antalet kvinnor som misstänkts för brott ökat från 9000 till 1800042. Vid en 
jämförelse med siffrorna som gäller för männen43 kan dock siffrorna tyckas 
tämligen låga.  Under mitten av 1980-talet låg antalet misstänkta för både 
män och kvinnor relativt konstant. Men vad som är intressant är att före och 
efter denna period har antalet misstänkta kvinnor ökat mer än antalet 
misstänkta män. Framhållas skall dock att detta inte gäller för samtliga brott 
utan skiljer sig beroende på vilket brott man tittar på. Faktum kvarstår, 
kvinnorna som misstänks för brott har ökat inte bara i en brottstyp utan i de 
allra flesta vilket också kan ge fog för generalisering av att kvinnors 
brottslighet faktiskt har ökat44. 
 
 
 
Andel kvinnor och män av misstänkta för brott 1975 och 2002.  
 
                                                 
40 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 1999:15, s. 32. 
41 BRÅ-rapport 1999:15, s. 27. 
42 Ökningen avser perioden 1975-1994. 
43 Antalet män som misstänks för brott ökade från 72 000 år 1975 till 84 000 år 1994, se 
BRÅ-rapport 1999:15. 
44 BRÅ-rapport 1999:15, s. 28 
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1975 var en av tio misstänkta kvinna. Sedan mitten av 1990-talet är två av tio misstänkta 
kvinnor. Kvinnors andel av brotten har ökat för alla typer av brott utom rån, häleri och 
narkotikabrott. 
 
Under perioden 1975-1994 var ca var sjätte person som misstänktes för 
brott kvinna. Stöld är enligt statistiken det helt dominerande kvinnobrottet. 
Idag är andelen kvinnor som lagförs för stöld fler än kvinnor och män 
tillsammans för 50-100 år sedan. En förklaring till detta kan vara att 
tillfällesstrukturen för stöld har förändrats, varuutbudet har ökat väsentligt 
samtidigt som den sociala kontrollen har minskat. Stöld upplevs inte som 
lika allvarligt i ett samhälle med överflöd som det gör i ett bristsamhälle45. 
 

4.2 Kvinnornas brottsprofil 

Huvudfrågan har, sedan man börjat intressera sig för kvinnors brottslighet 
varit om kvinnors och mäns brottsmönster skiljer sig ifrån varandra. 
Forskare har delat sig i två läger, vissa har betonat likheterna i mönstret och 
andra har betonat skillnaderna. De som framhäver likheterna menar att en 
stor vikt kan fästas vid att samma brott har höga frekvenser både för kvinnor 
och för män samtidigt som andra brott har låga frekvenser hos båda. 
Forskare som betonar olikheten snarare än likheten lägger vikten vid de 
stora skillnader som föreligger i relativ omfattning vid olika brott. Det är 
svårt att se att likheterna är det mest påfallande om än vissa likheter finns. 
Eftersom andelen kvinnor är mer än dubbelt så stort än män när det gäller 
stöldbrotten och trafikbrotten utgör en dubbelt så stor andel hos männen kan 
man säga att mäns och kvinnors brottsmönster har vissa skillnader46. 
 
Andra skillnader som man uppmärksammat är att kvinnor misstänkta för 
brott fördelas endast på ett fåtal brottstyper, endast stöld står för ca hälften 
av den kvinnliga brottsligheten. Om man till detta räknar in trafikbrott och 
bedrägeri är tre av fyra av de brottsmisstänkta kvinnorna misstänkta för 
något av dessa brott. När det gäller de flesta våldsbrott är kvinnoandelen 
liten, detta gäller även brott med fordon inblandade. För en schematisk 
                                                 
45 Larsson, E. a.a. 1986, s. 23. 
46 BRÅ-rapport 1999:15, s. 23. 
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redogörelse av bl.a. kvinnors andel av samtliga misstänkta för olika brott, se 
bilaga A. Männens brottsmönster är mer diversifierat, visserligen är stöld 
även ett vanligt brott bland män men det utgör endast ett till hälften så stort 
inslag som bland kvinnorna. Hos männen är trafikbrott följt av stöld och  
misshandel vanligast. Att männens brottsmönster är mer diversifierar leder 
också till att det genomsnittliga talet för män misstänkta för brott är högre 
än för kvinnorna under ett år. Detta innebär att de misstänkta männen utför 
genomsnittligt fler brott än kvinnorna som misstänks för brott47.  
 
Tabellerna nedan visar de vanligaste brottstyperna hos kvinnor och män 
samt antalet misstänkta för de olika brotten. Här kan man se att det 
föreligger vissa skillnader men faktiskt också likheter i kvinnor och mäns 
brottsmönster.  
 
Tabell 3 och 4. 
Kvinnor och män misstänks till stor del för samma brott. Snatteri och butiksstölder är en av 
de typer av brott där kvinnor står för en stor del, ungefär var tredje misstänkt är kvinna. 

 
Kvinnor 
Brottstyp

Antal

Samtliga  
brott 

18 020 

Butiksstöld
/ 
snatteri 

7 872 

Narkotika- 
brott 

2 174 

Olovlig  
körning 

1 556 

Bedrägeri 1 454 

Misshandel 1 358 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Män 
Brottstyp

Antal

Samtliga  
brott 

77 301 

Butiksstöld/ 
snatteri 

16 946 

Olovlig  
körning 

15 474 

Narkotika- 
brott 

12 178 

Misshandel 10 976 

Rattfylleri 10 408  

4.3 Åldersfördelningen hos kvinnorna 

De två viktigaste faktorerna som hänger samman med brottsbenägenhet är 
kön och ålder. För kvinnor gäller att ca 50 procent av alla som misstänks för 
brott är under 30 år, detta gäller även för männen. Kvinnors och mäns 
brottsbenägenhet åldersmässigt sett skiljer sig ganska väsentligt åt. Medan 
kvinnornas kurva har en kontinuerlig nedgång efter åldrarna 15-17 år har 

                                                 
47 BRÅ-rapport 1999:15, s. 23. 
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männen fortfarande en relativt hög frekvens i åldersklasserna 18-20 år. 
Därefter med stigande ålder minskar männens kriminalitetsfrekvens ännu 
kraftigare än vad den gör för kvinnorna i de äldre åldersgrupperna48.  
 
Kvinnornas andel är större än genomsnittet i de yngsta åldersgrupperna (15-
17 år) och i åldersgrupperna över 40 år. I åldersgrupperna över 40 år ser 
man en uppåtgående kurva i kvinnors brottslighet. Vid en jämförelse med 
män och kvinnor i 60 års åldern, står kvinnorna för en dubbelt så hög andel 
av kvinnornas brottslighet än vad män gör för männens brottslighet i 
motsvarande ålder49.  
 
Tabell 4 nedan visar den relativa utvecklingen av brottsfrekvensen för de 
skilda åldersklasserna åren 1975-1994. Här kan man se att utvecklingstakten 
skiljer sig åt i olika åldrar. Olikheterna i ökningstakten kan bero främst på 
två orsaker, den första är att brott som är vanliga i vissa åldrar har ökat mer 
än andra brott. Den andra är att brottsbenägenheten generellt sett har ökat i 
de åldersklasser som tenderar att begå vissa typer av brott50. 
 
Tabell 551. Genomsnittlig årlig förändring i relativa tal. 
 
Ålder 15-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60- 

Kvinnor 3,3 1,7 4,8 7,5 10,0 4,3 12,9 
Män -0,5 -0,1 0,6 2,0 4,8 2,3 5,7 
Kvinnors 
andel 

 
3,8 1,6  3,2 3,1 2,2

 
1,1 

 
2,2 

 
 
Brottsmönstret skiljer sig också åt när man tittar på de olika 
åldersgrupperna. Den största likheten finner man i åldersklasserna i övre 
medelåldern (40-60 år) och den största olikheten finner man i lägre 
medelåldern (20-40 år). De främsta skillnaderna i brottstyp när det gäller 
den lägre medelåldern är sexualbrotten och i viss mån även osant intygande. 
När det kommer till de övre åldersklasserna dominerar stöldbrotten och det 
som är anmärkningsvärt här är att antalet misstänkta kvinnor och män är 
ungefär lika många, vilket är det enda exemplet på att män och kvinnor 
uppnått samma brottslighetsnivå52. 
 
 
 
 
 

                                                 
48 BRÅ-rapport 1999:15, s. 24. 
49 BRÅ-rapport 1999:15, s. 24. 
50 BRÅ-rapport 1999:15, s. 30. 
51 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 1999:15, s. 30. 
52 BRÅ-rapport 1999:15, s. 25. 
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5 Ungdomarnas och flickornas 
brottslighet 

5.1 Ungdomsbrottsligheten 

Jag har valt att benämna personer mellan 15-20 år som ungdomar. Det finns 
visserligen många olika sätt att avgränsa ungdomsperioden. Den 
avgränsning som jag valt är gjord med de begränsningar i åtanke som rent 
faktiskt föreligger när man använder sig av kriminalstatistik. 
Straffmyndighetsåldern är i Sverige 15 år och denna begränsar tillgången till 
kriminalstatistiska data till personer som är yngre än 15 år. Den övre 
gränsen har jag satt till 20 års ålder för att många då börjar träda in i 
vuxenvärlden på ett eller annat sätt. Anledningen till att jag vill gå in på 
ungdomsbrottsligheten rent allmänt är för att läsaren skall få en god inblick i 
hur fördelningen mellan pojkar och flickor ser ut.  Men också för att se vilka 
brott som benämns som typiska ungdomsbrott och hur stor andel av 
ungdomsbrotten flickorna står för.  
 

5.2 Ungdomsbrottslighetens utveckling 

Under efterkrigstiden har antalet ungdomar som registrerats för brott ökat 
kraftigt. Frågan om ungdomarnas ökade brottslighet har också under senare 
år blivit föremål för en omfattande debatt bland forskare samtidigt som 
medierna har beskrivit denna utveckling utan något större tvivel på att en 
ökning rent faktiskt har skett53. Frågan är hur utvecklingen ser ut?  
 
Antalet ungdomar som lagförts för stöldbrott har under de senaste 
decennierna minskat samtidigt som den registrerade våldsbrottsligheten har 
ökat. Detta betyder att kriminalstatistiken inte är en tillförlitlig källa när det 
gäller den verkliga brottsutvecklingen. I stället kan den benämnas som en 
social produkt. Denna produktion innehåller fyra steg: 54

- Ett brott måste upptäckas av någon. 
- En handling som upptäcks och definieras som brottslig måste 

anmälas till polisen. 
- Polisen måste registrera brottsanmälningen. 
- Brottet måste klaras upp för att personanknuten statistik skall kunna 

produceras. 
 

                                                 
53 Estrada, Felipe, ”Ungdomsbrottslighetens utveckling”, ur Estrada och Flyghed (red.): 
”Den svenska ungdomsbrottsligheten”. Lund, 2001, s. 33. 
54 Estrada, Felipe ”Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem, utveckling, uppmärksamhet 
och reaktion.”  Doktorsavhandling, avhandlingsserie nr. 3, 1999. Kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet, s. 9ff. 
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Det är viktigt att förstå att av alla brott som begås i vårt samhälle är det 
endast en mer eller mindre obekant andel som upptäcks. De brott som dock 
upptäcks och som anmäls till polisen utgör endast en mindre andel totalt 
sett. Huvuddelen av händelserna registreras som brott i kriminalstatistiken 
dock inte alla. En skyldig gärningsman som identifieras utgör ytterligare en 
minoritet av de fall som registreras55. 
 
Man måste också se till de skillnader som föreligger beroende på brottstyp. 
Ett brott där offret kan peka ut gärningsmannen (våldsbrott) har högre 
uppklarningsprocent än stöldbrott där offret inte vet vem förövaren är. 
Ungdomars brottslighet är synlig, de begår brotten utomhus i det offentliga 
rummet till skillnad mot vuxnas brott som begås mer i det fördolda. Detta 
kan tjäna som en viss förklaring till varför många anser att ungdomarnas 
brottslighet har ökat i omfattning, de syns helt enkelt för tydligt.  
 

5.3 Vad är ett typiskt ungdomsbrott? 

Vad är ett typiskt ungdomsbrott? Detta är inte en helt lätt fråga att besvara 
eftersom olika resultat kan uppstå beroende på vad man lägger i begreppet 
typiskt ungdomsbrott. Det kan antingen handla om brott som ungdomar 
oftast begår men det kan även innefatta brott där en stor del av 
gärningsmännen är ungdomar. Eftersom olika brottstyper har olika 
upptäcktsrisk får man inte ta kriminalstatistiken som en absolut sanning 
(vilket jag ovan angett). Ett exempel på detta problem är att fler ungdomar 
varje år registreras för bil- än för cykeltillgrepp. Detta betyder naturligtvis 
inte att biltillgrepp är ett vanligare brott56. För att komma ifrån 
problematiken med kriminalstatistiken finns ett annat sätt att få reda på 
ungdomars brottslighet, genom självdeklarationsundersökningar. 
Kriminalstatistiken och självdeklarationsundersökningarna stämmer 
tämligen väl överens när det gäller mer lindrig brottslighet men, som jag 
ovan påpekade, kan kriminalstatistiken bli missvisande vid grövre 
brottslighet eftersom det föreligger ett visst mått av högre upptäcktsrisk vid 
dessa brott57. Det är dock viktigt att framhålla att vissa problem torde 
föreligga också vid s.k. självdeklarationsundersökningar. Då ungdomar med 
de verkliga problemen kanske överhuvudtaget inte befinner sig i skolan då 
sådana genomförs finns det risk för att dessa överhuvudtaget inte finns 
representerade i den här typen av undersökningar. Detta gör att även sådana 
undersökningar blir missvisande men kanske kan de tillsammans med 
kriminalstatistiken i vart fall ge oss en viss kunskap om hur brottsligheten 
ser ut. 
 
Vilka är då de vanligaste brotten som ungdomarna begår? De klart 
överrepresenterade brotten hos ungdomar är lindrigare former av stöldbrott 
och vandalisering men det förekommer även andra brottstyper som häleri 

                                                 
55 Estrada, Felipe, a.a. 1999, s. 9ff. 
56 Estrada, Felipe, a.a. 1999, s. 8. 
57 Estrada, Felipe, a.a. 1999, s. 8. 
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och misshandel58. Jag kommer inte närmare gå in på de brott ungdomarna 
begår däremot återkommer jag lite senare till de brott som kan ses som 
typiska för flickorna 
 
 

5.4 Flickornas brottsliga andel 

Vi kan se samma låga brottsliga andel hos flickorna när de ställs mot 
pojkarna som vi gör när man ställer kvinnorna mot männen. Detta innebär 
att det inte föreligger något egentligt trendbrott när man ser på skillnader i 
den brottsliga andelen hos kvinnor och män respektive flickor och pojkar. 
Jag skrev ovan att de har funnits och fortfarande finns svårigheter att finna 
forskning om flickors och kvinnors brottslighet. Jag ska i vart fall utifrån det 
material jag funnit försöka se på och få klarhet i flickornas brottsliga andel. 
Ovan redogjorde jag för åldersfördelningen hos kvinnor som begår brott och 
skrev då att en av de största grupperna var just unga flickor i åldrarna 15-17 
år. Antalet misstänkta flickor i åldersgruppen 15-20 år har ökat från 2900 
till 4100 hos pojkarna kan man istället se en minskning från 23 000 till 20 
00059. De vanligaste brotten hos flickorna är förmögenhetsbrott av olika 
slag, främst butiksstölder eller snatterier som man ofta benämner det i 
vardagligt tal. En återkommande fråga när det gäller brottslighet, speciellt 
ungdomsbrott är om det har skett en ökning. Som jag skrev ovan menar 
vissa60 forskare att ungdomars brottslighet har ökat medan andra, däribland 
Felipe Estrada, menar att det är mediernas fokusering som leder till att 
människor ute i samhället tror att en ökning har skett. I en BRÅ-rapport61 
där man med hjälp av självrapportuppgifter från ungdomar i årskurs nio 
gjort en sammanställning av ungdomars brottslighet under tre år62 kan man 
se att brotten inte ökat utan snarare minskat i de flesta fall.  
 
Flickornas delaktighet i stöldrelaterade handlingar är relativt hög medan 
delaktigheten i våldshandlingar är låg. Inte heller är flickorna speciellt 
delaktiga i skadegörelserelaterade handlingar63. Av intresse är att detta är 
något som faktiskt också gäller för kvinnorna, de vanligaste brotten är just 
stöldrelaterade och de mindre vanliga är våldsrelaterade. Den slutsats man 
kan dra av detta är att flickors och kvinnors brottsmönster följs åt i 
betydande grad. 
 

                                                 
58 Ring, Jonas, ”Förekomst av stöld, droger och våld bland flickor och pojkar”, ur Estrada 
och Flyghed (red.): ”Den svenska ungdomsbrottsligheten”. Lund, 2001, s. 56. 
59 BRÅ-rapport 1999:15, s. 32 
60 Se t.ex. Estrada, Felipe, a.a. 1999, angående diskussioner om ungdomars ökade 
brottslighet. 
61 BRÅ-rapport 2000:17, ”Förekomsten av stöld, droger och våld bland pojkar och flickor 
i årskurs nio, resultat från tre självdeklarationsundersökningar”, 2000, s. 57. 
62 De år man har gjort dessa undersökningar är 1995, 1997, 1999. 
63 BRÅ-rapport 2000:17, s. 57f. 
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5.5 Flickornas brottsprofil 

Är flickor och pojkars brottsmönster likartat eller kan man liksom mellan 
kvinnor och män, se skillnader? När det gäller de stöldrelaterade brotten kan 
man faktiskt se att de stöldhandlingar som är vanliga och ovanliga för 
pojkar också är det hos flickor. Skillnaderna mellan pojkars och flickors 
stöldbrott är minst när det gäller de vanliga brotten för att sedan bli mer 
markerande ju ovanligare brottet är.  
 
Flickornas brottslighet är hög när det gäller stöldbrott och något lägre för 
andra typer av brott. Av intresse är att flickorna begår lindrigare typer av 
stöldbrott som t.ex. stöld från skola, stöld i affär, stöld från det egna hemmet 
och lurar folk på pengar. Dessa brott utgör 38,3 procent av den totala 
stöldrelaterade brottsligheten64 vilken 1999 uppgick till 52,1 procent, se 
bilaga B för en närmare beskrivning av skillnader i procenttal baserat på kön 
och år. När det gäller våldsrelaterade handlingar65 ligger flickornas 
procenttal generellt mycket lägre än pojkarnas. Det totala procenttalet 1999 
låg på 27,9 för pojkar medan flickornas uppgick till 10,3 procent, se bilaga 
C för närmare beskrivning. 
 
Pojkarnas brottslighet kan sägas vara diversifierad. Deras andel i samtliga 
brott är högre och mer jämt fördelad inte bara när det gäller stöldbrotten 
utan också vid vålds- och skaderelaterade handlingar66. Det är också pojkar 
som står för huvuddelen av alla brott med fordon inblandade, flickornas 
andel i sådana brott är väldigt låg närmast obefintlig67. Förmodligen skulle 
man också kunna säga att pojkarna begår fler brott än flickorna, 
återfallsrisken är alltså mindre för flickorna än vad den är för pojkarna och 
även detta överensstämmer med kvinnors och mäns brottsprofiler.  
 
När det gäller flickors och pojkars brottsprofil kan man faktiskt se vissa 
likheter. Skillnaderna är inte lika markanta som de är när det gäller kvinnor 
och mäns brott. De flesta av ungdomarna oavsett kön begår olika typer av 
förmögenhetsbrott. Visserligen står pojkarna för huvuddelen av andra typer 
av brott men lindrigare typer av förmögenhetsbrott är den största brottstypen 
hos både flickorna och pojkarna.  
 
 
 
 
 

                                                 
64 De handlingar anges som stöldrelaterade är: stöld från skola, stöld i affär, stöld från eget 
hem, annan stöld, lurat folk på pengar, köpt stulet, cykelstöld, sålt stulet, inbrott, stöld ur 
ficka, stöld ur automat, stöld ur bil, mc/mopedstöld, bilstöld. 
65 De handlingar som anges som våldsrelaterade är: burit kniv, slagit någon (exkl. 
familjemedlem), hotat för att få värdesak, slagit familjemedlem, skadat med tillhygge, 
väskryckning.  
66 BRÅ-rapport 2000:17, s. 57f. 
67 Se BRÅ-rapport 2000:17, s. 57. 
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6 De typiska kvinnobrotten 
Det är svårt att se skillnader i flickors och kvinnors brottslighet. Jag hade en 
föreställning om att flickor begick andra typer av brott än kvinnor men så 
verkar inte vara fallet. De vanligaste kvinnobrotten synes också vara de 
brott som är mest förekommande hos flickorna med ett undantag, det stora 
trafikbrottet hos flickorna är olovlig körning medan kvinnorna, som vi ska 
se nedan också begår brottet ”rattfylleri”. Jag tycker mig även kunna se att 
de skillnader som beskrivs mellan kvinnors och mäns brottslighet faktiskt 
visar sig redan i tonåren. Eftersom likheterna mellan flickor och kvinnor är 
så stora kommer jag inte gå in mer specifikt på varje brottstyp hos flickorna 
i ett enskilt kapitel utan jag kommer i stället behandla flickor och kvinnor 
tillsammans under de olika brottstyperna.  
 

6.1 Butiksstöld 

Butiksstöld innefattar stölder och snatterier i butik, varuhus eller 
kommersiell utställningslokal dock inte stölder som begås i samband med 
inbrott. Gränsen mellan stöld och snatteri går vid föremål värda mindre än 
800 kronor68. Snatterier eller butiksstölder är de typiska kvinnobrotten 
framför andra. För samtliga misstänkta utgör kvinnorna drygt en tredjedel 
vilket är den största andelen av samtliga brott som begås av kvinnor. Som 
jag ovan anfört är kvinnornas andel än högre bland de äldre snattarna69. 
Man tror att över 80 procent av de brottsmisstänkta kvinnorna i de äldsta 
åldersklasserna är misstänka för stöldbrott70. 
 
Antalet personer som skäligen misstänks för stöld eller snatteri i butik har 
ökat sedan 1970-talet från knappt 8 800 till som mest 25 000. År 2000 var 
antalet misstänkta dock knappt 17 800. Andelen kvinnor som skäligen 
misstänks utgör ca 40 procent av samtliga misstänkta personer vilket är ett 
procenttal som har hållit sig konstant över tid71.  
 
Butiksstöld och snatteri är också ett vanligt ungdomsbrott. Ungdomar i 
åldern 15-19 år synes vara den mest brottsfrekventa gruppen i förhållande 
till åldersgruppens storlek i befolkningen. Detta gäller både bland män och 
kvinnor. Nivån är drygt tre gånger högre för denna åldersgrupp jämfört med 
de äldre åldersgrupperna. Andelen misstänkta kvinnor är störst i de lägsta 
åldrarna och minskar sedan successivt med ålder. Fram till 17-18 års ålder 
utgör flickorna en majoritet av de misstänkta personerna72. 
 

                                                 
68 BRÅ-rapport 2001:10, brottsutvecklingen 1998-2000, 2001, s. 99. 
69 BRÅ-rapport 1999:15, s. 30. 
70 BRÅ-rapport 1999:15, s. 24. 
71 BRÅ-rapport 2001:10 s. 101. 
72 BRÅ-rapport 2001:10 s. 105. 
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Tabell 673 . Antal kvinnor och män misstänkta för stöld i butik och varuhus per 100 000 
inv. i respektive åldersgrupp år 2000 

Brottsutvecklingen i Sverige mellan åren 1998-2000
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Statistiken över misstänkta personer innehåller endast ett urval av samtliga 
gärningsmän, detta beror på att en stor del av butiksstölderna aldrig kommer 
till rättsväsendets kännedom. Förmodligen är också urvalet av 
gärningspersoner selektivt eftersom det beror mycket på om 
butikspersonalen har större uppsikt över vissa kundkategorier, då främst de 
som man tror stjäl oftare än andra74. 
 
Några intressanta frågeställningar här är varför andelen kvinnor är så hög 
när det kommer till butiksstölder samt vad det är som skiljer män och 
kvinnor åt när det gäller denna brottstyp. Många förklarar kvinnornas höga 
andel med att det främst är kvinnorna som sköter hushållet och därmed 
inhandlingen av varor, kvinnorna är de som i högre utsträckning handlar och 
befinner sig i affärer. Av det kan man dra slutsatsen att kvinnorna har fler 
tillfällen att begå brott och på grund av detta en högre frestelseexponering 
än männen. Denna teori stämmer i och för sig men det finns en liten spricka 
i den, männen är fortfarande de som står för den största andelen av 
butiksstölderna. Vad gäller skillnaden mellan männens och kvinnornas 
brottslighet så tror man att kvinnorna har en tendens att planera sina brott, 
de är mer målorienterade och stjäl i större utsträckning det de vill ha. För 
männens del handlar brotten till största delen om att man söker spänning 
vilket innebär att de stjäl för sakens skull utan främst för spänningen75. Man 
skulle kunna fråga sig om denna skillnad också har något att göra med att 
männen står för den största andelen av butiksstölder. Kvinnor stjäl 
förmodligen mer kosmetika och kläder, detta är varor som ofta är 
”hårdbevakade” med stöldlarm o.d. och därmed svåra att stjäla. Eftersom 
männen inte är lika målorienterade utan i högre grad är ute efter spänning 
kanske de nöjer sig med saker som de egentligen inte är i ”behov av”. 

                                                 
73 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2001:10, s. 105. 
74 BRÅ-rapport 2001:10, s. 105. 
75 BRÅ-rapport 2001:10, s. 106-107. 
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6.2 Bedrägeri 

Ytterligare en brottstyp (efter butiksstöld) som hamnar på kvinnornas tio-i-
topp-lista är bedrägeri. Bedrägeri är en brottskategori med ett högt 
mörkertal. Man tror att endast en liten del av brottsligheten upptäcks. Den 
dolda brottsligheten inrymmer dels brott som är oupptäckta dels brott som 
upptäckts men som inte anmälts.  
  
Av samtliga misstänkta för bedrägeri mellan åren 1975-1994 var andelen 
kvinnor 22,5 procent76. Antalet kvinnor totalt sett är dock inte speciellt stort 
vid en jämförelse med antalet män. År 2001 var antalet kvinnor 1 425 
medan antalet män uppgick till 5 45377. Efter att ha granskat statistiken kan 
man inte heller säga att antalet kvinnor har förändrats så mycket från år till 
år utan verkar ha legat på en ganska konstant nivå.  
 
Det som är intressant är det höga antalet kvinnor vid brott mot 
försäkringskassan. Kvinnorna utgör här ungefär hälften av det totala antalet 
vilket är väldigt ovanligt när det gäller kriminalitetsfrekvensen hos kvinnor. 
Det skall dock läggas märke till att det totala antalet inte heller här är 
speciellt högt78. 
 
Vid en undersökning som utförts i vilken man utgick från polisanmälningar 
som 26 av försäkringskassans olika lokalkontor gjort visade det sig att 86 av 
de totalt 151 anmälningarna var kvinnor misstänkta för bedrägeri och/eller 
urkundsförfalskning. Genomsnittsåldern på dessa kvinnor var 40 år och 56 
av de 86 misstänkta kvinnorna var ensamstående låginkomsttagare79.  
 
En intressant fråga att ställa är varför kvinnor har en så pass hög 
kriminalitetsfrekvens när det kommer till bedrägerier av olika slag. En 
förklaring är att det under årens lopp har skett stora samhällsförändringar. 
Moderniseringar av samhället leder t.ex. självklart till en ökad användning 
av tekniskt avancerade betalningsmedel vilka lockar till missbruk av olika 
slag samtidigt som ett betalkort torde vara ett mer stöldbegärligt gods som 
är lättåtkomligt. Andra förklaringar som kanske mer inriktar sig på 
kvinnorna är deras roll i samhället, familjen och arbetslivet. Kvinnorna idag 
har en större press på sig, de ska försörja sig själva genom ett lågavlönat 
arbete samtidigt som de ska ta hand om familjen vilken i många fall endast 
består av en kvinna med sina barn. Detta är säkert en ohållbar situation för 
många kvinnor vilken på grund av det ansvar man känner gentemot 
familjen, driver många in på kriminalitetens bana.  

                                                 
76 BRÅ-rapport 1999:15, s. 22. 
77 BRÅ kriminalstatistik, 2002, s. 97-98. 
78 BRÅ kriminalstatistik, 2002, s. 97-98. 
79 Örnemark Hansen, Helén, ”Har ’Drivhusblomman’ blivit en bedragerska?”, ur 
Kongstad m.fl. (red.): ”Kvinder på randen.” Aarhus, 1998, s. 102. 
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6.3 Rattfylleri 

Rattfylleribrottet är inte ett utpräglat kvinnobrott men har under senare år 
även det kommit att hamna på listan över de tio främsta brotten som kvinnor 
misstänks för.  
 
Den anmälda rattfylleribrottsligheten har från att stadigt minskat under 1990 
talet nu ökat. Det finns flera anledningar till detta dels att man 1999 införde 
en särskild angivelse avseende förbud mot rattfylleri under 
narkotikapåverkan dels polisens ökade användning av riktade kontroller. 
Trots dessa förklaringar kvarstår dock faktum att en ökning vad det gäller 
rattfylleribrottsligheten har skett. Alkoholkonsumtionen som också har ökat 
är ett tecken som pekar i samma riktning80. 
 
Under år 2000 var antalet misstänkta för rattfylleribrott 11 695 och av dessa 
var 1 081 personer kvinnor vilket är 9,2 procent. Antalet män och kvinnor 
ökade detta år i samtliga åldersgrupper, den grupp som ökade mest var dock 
kvinnor över 20 år. När det gäller rattfylleribrott har andelen kvinnor ökat 
relativt konstant sedan 1975 då de utgjorde ca 4 procent av samtliga 
misstänkta81. 
 
Vad ökningen bland kvinnorna under 1970- och 1980-talen berodde på kan 
man bara spekulera i. Troligen sammanföll den dels med att kvinnorna i 
större utsträckning än tidigare började köra bil dels att det skedde en 
förändring i deras alkoholkonsumtion. Det har visats att kvinnornas 
alkoholkonsumtion ökade under denna period vid en jämförelse med 
männens82.  
 
Antalet misstänkta kvinnor under 1990-talet följer en utvecklingstrend som i 
hög grad stämmer väl överens med männens. Precis som den förklaring som 
gjordes för ökningen på 1970- och 1980-talen kan man till viss del även 
förklara ökningen på 1990-talet. En sådan förklaring är dock inte tillräcklig 
och kanske inte heller i överensstämmelse med verkligheten eftersom man 
inte har sett några direkta förändringar i kvinnornas alkoholkonsumtion eller 
bilkörning efter slutet av 1980-talet83.  
 
Något som är anmärkningsvärt är att samtidigt som rattfylleribrottsligheten 
minskade under 1990-talet såg man en andelsökning bland de kvinnliga 
rattfylleristerna. En teori som behandlar detta är ”preventionens avtagande 
gränsnytta” med vilken man menar att effekten av olika preventiva 
strategier är störst bland personer med god prognos för rehabilitering. Man 
tror att teorin i större utsträckning gäller de kvinnliga rattfylleristerna. En 
förklaring på teorin är som följer, vid en intervjuundersökning visade det sig 
att andelen kvinnliga problemkonsumenter i högre grad än männen var den 
                                                 
80 BRÅ-rapport, 2001:10 s. 233-234. 
81 BRÅ-rapport, 2001:10 s. 235-237. 
82 BRÅ-rapport, 2001:10 s. 236. 
83 BRÅ-rapport, 2001:10 s. 236. 
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största gruppen bland dömda rattfyllerister i jämförelse med 
normalbefolkningen. Därför antas potentiella kvinnliga rattfyllerister relativt 
sett ha en sämre prognos än män. Det som man menar händer är att när en 
förstärkning av de preventiva åtgärderna sker minskar antalet misstänkta 
kvinnor mindre än antalet misstänkta män84.   
 
Tabell 785 . Antal misstänkta män respektive kvinnor per 100 000 invånare 15 år eller 
äldre, åren 1975-2000. 
        Män                                                                                                       Kvinnor 

       1975                   1980                  1985                   1990                   1995                    2000 
 
 
Tabell 886 . Antal misstänkta män och kvinnor i olika åldersgrupper (index), per 100 000 
invånare i respektive kategori, åren 1975-2000. Index år 1975=100. 

 
      
Den ökning som skett bland misstänkta personer under senare delen av 
1990-talet har setts främst bland de vuxna kvinnorna. Att andelen bland de 
yngre gärningsmännen har minskat jämfört med de vuxnas andel samtidigt 
som kvinnornas andel har ökat, ligger helt i linje med de preventiva 
teorierna. Slutsatsen är att eftersom rattfylleribrottet har en stark anknytning 
till alkoholkonsumtion borde den grupp som i första hand minskar sin 

                                                 
84 BRÅ-rapport 2001:10, s. 236-237. 
85 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2001:10, s. 235. 
86 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2001:10, s. 236. 
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brottslighet vara de yngre eftersom de inte i lika hög grad hunnit utveckla 
ett så stort alkoholberoende87.  
 

6.4 Misshandel88 

Vad gäller våldbrott i allmänhet, är detta brott där kvinnorna är starkt 
underrepresenterade. Under de drygt 20 senaste åren har man dock sett en 
ökning där andelen kvinnor av samtliga personer som misstänktes för våld 
under ett år ökade från ca 5,5 procent till 8,5 procent, detta är en ökning 
med 60 procent. Dock skall det framhållas att antalet män som misstänkts 
för våldsbrott har ökat mycket mer än antalet kvinnor. Dessutom skall det 
understrykas att misshandel inte i egentlig mening är ett typiskt kvinnobrott 
men att det på senare tid kommit att bli allt vanligare även bland kvinnorna. 
 
När det gäller kvinnor misstänkta för misshandel har man sett en kraftig 
ökning bland de äldre åldersklasserna men den åldersklass som visar den 
starkaste ökningen är de yngsta flickorna. Vad som är särskilt 
anmärkningsvärt är att en lika stor andel av kvinnornas som männens 
misshandel klassificeras som grov.  
 
När man tittar på antalet misstänkta flickor i åldrarna 15-16 år är det främst 
deras misshandelsutveckling som har ökat extremt mycket, avsevärt mer än 
andra åldersgrupper. Ökningen av misshandel hos unga flickor startade runt 
1985 och har sedan dess fortsatt. Det är dock viktigt att hålla i minnet att 
ökningen kan hänföras till den ökade uppmärksamhet och de ökade insatser 
som riktats mot ungdomsvåldet. Samtidigt som detta kan tjäna som 
förklaring till en viss del av ökningen visar offerundersökningar att det finns 
skäl att dra slutsatsen att våldet har ökat, dock inte i den grad eller 
omfattning som statistiken över misstänkta för våld visar. Förklaringen kan 
finnas i förändringar i kvinno- och flickrollens innehåll men också genom 
ett ökande deltagande i nöjeslivet. 
 
Skillnader i åldersfördelningen på förövarna av misshandelsbrott mellan 
män och kvinnor är också värt att nämnas. Flickor i åldrarna 15-17 år står 
för en övervägande större andel av kvinnornas misshandel än vad pojkar i 
samma ålder gör när det gäller männens misshandel. Flickorna i dessa åldrar 
riktar också oftare än pojkarna i samma ålder sitt våld mot någon av samma 
kön. 
 
När man kommer upp något i åldersklasserna och tittar på åldrarna 18-25 år 
är det i stället tvärtom. Här står männen för en större andel än de unga 
kvinnorna både vad det gäller mäns misshandel andelsmässigt sett samt våld 
riktat mot person av samma kön.  
 

                                                 
87 BRÅ-rapport, 2001:10, s. 237. 
88 Avsnittet bygger på BRÅ-rapport 1999:15, s. 32-35. 
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Tabell 989  . Polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare. Kvinnor fördelade på 
om offret var bekant eller obekant med gärningsmannen, åren 1982-2000. 
 

 
 
 
Tabell 1090 . Polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare. Män fördelade på om 
offret var bekant eller obekant med gärningsmannen, åren 1982-2000. 

 
 
 
De kvinnor som främst står för småbarnmisshandeln tillhör den yngre 
medelåldern, kvinnor i åldern 21-29 år står således för ca 40 procent av 
denna typ av misshandel medan motsvarande siffra bland männen är ca 30 
procent. Misshandel där lite äldre barn utsätts följer samma trend som 
småbarnsmisshandeln, kvinnorna i samma åldersgrupp står här för 54 
procent, männen står för en något mindre andel vilken uppgår till 42 
procent. 

                                                 
89 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2001:10, s. 42. 
90 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2001:10, s. 43. 
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Av andelen kvinnor som misstänks för misshandel är som ovan beskrivits, 
en väldigt stor del av misshandeln riktad mot barn. Man säger att av de som 
misstänks för barnmisshandel inom familjen är ungefär var femte kvinna, 
både när offren är under och över sju år. Under 1990-talet har man sett en 
ökning av de polisanmälda barnmisshandelsfallen inom familjen. Männen är 
visserligen de som dominerar och man kan också se i absoluta tal att antalet 
män som misshandlar barn har ökat mer än antalet kvinnor i samma 
brottstyp. Det skall dock nämnas att antalet misstänkta kvinnor under 
perioden har ökat nästan fyra gånger medan ökningen hos männen har 
fördubblats. Vad ökningen beror på kan ha flera orsaker, en av de troligaste 
är dock att fler och fler faktiska brott anmäls d.v.s. anmälningsbenägenheten 
har ökat. 
 

6.5 Narkotikabrott 

Med narkotikabrott avses brott mot NSL och brott mot VSL dock endast i 
de fall varan utgörs av narkotika. Lagändringar har genomförts och de mest 
centrala har varit att man 1988 kriminaliserade bruket av narkotika och 
1993 skärptes även straffet för eget bruk genom att fängelse infördes i 
straffskalan. NSL är huvudsakligen uppbyggt kring tre huvudbrott, 
normalbrott (1§), ringa narkotikabrott (2§) och grovt narkotikabrott (3§). I 
samtliga av de tre fallen förutsätts uppsåt. Påföljden bestäms av brottets 
svårighetsgrad vilken utgår från dels mängden narkotika dels typ av 
narkotiskt preparat. Det finns ca. 300 preparat som klassificeras som 
narkotika. De vanligaste narkotiska preparaten vid narkotikabrottslighet är 
cannabis (hasch, marijuana), centralstimulantia som exempelvis amfetamin 
och opiater (heroin)91. 
 
Narkotikabrott är ett brott med höga mörkertal, det innebär att den faktiska 
narkotikabrottsligheten är mycket större än den brottslighet som redovisas i 
kriminalstatistiken. För att få en bättre bild av hur brottsligheten och 
missbruket är utbrett använder man sig av flera olika typer av 
undersökningar förutom kriminalstatistiken. Några exempel på sådana är 
årliga drogvaneundersökningar som genomförs av CAN. Även case-finding, 
undersökningar och stickmärkesregistret, antalet fall av hepatit och 
narkotikarelaterad dödlighet kan vara användbara indikatorer för att få en 
bild av den faktiska brottsligheten92. 
 
Att narkotikabrott är ett kvinnobrott kan främst förklaras av det procenttal 
av misstänkta som kvinnorna står för. Visserligen säger man att antalet 
misstänkta kvinnor inte har ökat utan legat på en konstant nivå under hela 
1990-talet men det totala antalet misstänkta kvinnor ligger runt 15 procent 
och gör så fortfarande. Detta är ett ganska högt procenttal vid en jämförelse 

                                                 
91 BRÅ-rapport 2001:10, s. 243-244. 
92 BRÅ-rapport 2001:10, s. 244. 
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med andra brott där kvinnor finns representerade vilket gör att även 
narkotikabrott hamnar på kvinnornas tio-i-topp lista.  
 
Debutåldern hos kvinnorna är låg (många har sin debut redan i åldrarna 11-
15 år) samtidigt som kvinnorna övergår i ett tyngre missbruk 
snabbare/tidigare än männen. Förmodligen är andelen kvinnor som 
missbrukar narkotika och begår brott mot narkotikastrafflagen större än vad 
statistiken visar. Inger Ungmarks undersökning av kvinnor som missbrukar 
narkotika visar på detta93. Ungmark skriver att kvinnor som missbrukar 
upptäcks i ett mycket senare skede än män som missbrukar, detta gör att 
kvinnornas missbruk är mycket djupare än männens eftersom de inte får 
någon hjälp redan på ett tidigt stadium94.  
 
Eftersom kvinnor inte är lika brottsaktiva, begår stölder o.d. för att försörja 
sitt missbruk, upptäcks de inte heller i lika hög grad som männen. En annan 
anledning som kan tjäna som förklaring till att kvinnorna är mer osynliga är 
det gentlemannamässiga agerande männen inom missbrukarkretsar i viss 
mån står för. Det är inte helt ovanligt att männen tar på sig kvinnornas brott 
och håller kvinnorna borta från den grövre kriminaliteten. Detta torde 
innebära att många kvinnor inte syns vare sig hos polisen eller i statistiken. 
Samtidigt bör tilläggas att kvinnorna på senare år (dock inte alla) blivit mer 
brottsaktiva och börjat ”bryta” själva. Anledningen till att kvinnorna blivit 
mer driftiga, agerar självständigt samt har införlivat ett manligt beteende95 
är förmodligen att många kvinnor som väljer att försörja sitt missbruk 
genom att prostituera sig eller att förlita sig på en man ofta utsätts för 
övergrepp och våld samt blir svikna på ett eller annat sätt. Det kan också 
bero på samhällsförändringar i form av förändrade könsroller96.  
 
Intressant är att kvinnorna som själva är brottsaktiva har ett visst 
moraliserande som en gränsdragning av vad som är tillåtet och otillåtet. 
Denna bedömning utgår ifrån det egna rättsmedvetandet. En sådan gräns är 
t.ex. att begå brott mot barn, gamla och svaga. Det finns också ett visst mått 
av moraliserande gentemot varandra. Detta moraliserande gäller t.ex. de 
kvinnor som kan göra vad som helst för knark97.  
 
Tabellen nedan visar förändringen av antalet personer som misstänks för 
narkotikabrott under en 18 års period.  
 
 
 
 
 

                                                 
93 Ungmark, Inger,” Kvinnor, brott och övervakning”, Doktorsavhandling. Rapport nr. 35 
1992. Institutionen för utbildning och psykologi, Linköping universitet. 
94 Ungmark, I. a.a. 1992, s. 120. 
95 Med manligt beteende avses initiering, planering, genomförande och avsättning, se 
Ungmark, I. a.a. 1992, s. 124. 
96 Ungmark, I. a.a. 1992, s. 124. 
97 Ungmark, I. a.a. 1992, s. 131. 
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Tabell 1198 . Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen efter ålder (15-
17år, 18-20 år samt vuxna) , åren 1980, 1985, 1990, 1995 och 199899.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
98 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2001:10, s. 250. 
99 Tidsserien som visar antalet vuxna (dvs. personer över 20 år) misstänkta för 
narkotikabrott hänförs till den högra y-axeln. 
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7 Allmänna kriminologiska 
teorier om brott 
Under årens lopp har det utvecklats ett antal olika teorier om brott inom 
kriminologin. Många av dessa skiljer sig markant åt, medan andra är svåra 
att särskilja. Eftersom jag har valt att ta upp teorier som speciellt kan/ska 
användas på kvinnors brottslighet (se nedan under kap. 8) kan det först vara 
på sin plats att se lite på olika teorier som kan sägas vara mer könsneutrala. 
 
En av de första teorierna om brottslighet var den klassiska skolan. 
Utmärkande för denna teoribildning är dess betoning av den kriminelle 
individen som en person vilken har förmågan att kalkylera vad han eller hon 
vill göra. Den främste företrädaren för den klassiska skolan var Cesare 
Bonesana Marchese de Beccaria. Inom den klassiska skolan uppfattades 
orsakerna till kriminalitet som oproblematiska, man ansåg inte att 
kriminalitet bestämdes av sociala eller individuella förhållanden. I stället 
var denna ett resultat av den enskilde individens fria val100.  
 
En annan tidig teoribildning var den positivistiska skolan. Den stora 
skillnaden mellan den klassiska och den positivistiska skolan är att i den 
senare försökte man finna empiriska bevis för att ett brott bestäms av flera 
faktorer. De första företrädarna inom denna skola ville ha vetenskapliga 
bevis för att brott förorsakades av faktorer inom individen. Den som brukar 
nämnas inom denna teoribildning är främst Cesare Lombroso. För honom 
innebar det objektiva sökandet efter förklaringar till mänskligt beteende ett 
avståndstagande till idéer om människans fria vilja. Lombroso utvecklade 
ett intresse i att förklara brottsligt beteende utifrån biologiska förklaringar 
där han menar att brottslingen utgörs av en speciell fysisk människotyp som 
skiljer sig från icke-kriminella. Brottslingen befinner sig enligt Lombroso i 
ett tidigare utvecklingsstadium än icke-brottsliga människor. Han beskriver 
dem som atavister – en tillbakagång i mänsklig utveckling101. 
 
Idag har vi en något annorlunda syn på vad det är som gör att en människa 
begår brott. Sökandet tar inte längre sin utgångspunkt på det individuella 
planet utan snarare på det samhälleliga. Nedan kommer jag att redogöra för 
några teorier som allmänt sett är relevanta för frågan om varför människor 
begår brott. 
 
 
 

                                                 
100 Lilly, Cullen & Ball. ”Criminological theory. Context and consequences”. Newbury 
Park, Calif.1995, s. 15ff. 
101 Lilly, Cullen & Ball. a.a. 1995, s. 18ff. 
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7.1 Chicagoskolan 

De flesta tidigare teorier om brottsligt beteende utgick från att förklaringar 
till ett sådant fanns inom individen. Vid sekelskiftet uppstod dock en annan 
syn på var orsakerna skulle sökas som tog avstånd från de individualistiska 
förklaringarna till brottsligt beteende. I stället menade man att brott precis 
som andra beteende var att se som en social produkt. Man intresserade sig 
för ett samhälleligt eller socialt plan snarare än ett individuellt. Här fick 
chicagoskolan, som menade att framväxten av de amerikanska städerna 
medförde kriminogena krafter, ett starkt genomslag. 
 
Man kan inom Chicagotraditionen urskilja tre betoningar: 

- det ekologiska perspektivet 
- det biografiska perspektivet 
- det sociala inlärningsperspektivet 

  
Jag kommer endast gå in på det ekologiska perspektivet samt det sociala 
inlärningsperspektivet främst av den anledningen att jag tycker att det är 
dessa båda som är mest intressanta, men också för att jag tycker att de är 
mest relevanta för syftet med denna framställning.  
 

7.1.1 Det socialekologiska perspektivet 

Den socialekologiska modellens grundläggande idé var att städerna 
reproducerar olika zoner när de expanderar. De här zonerna uppvisar 
liknande fysiska, sociala och kulturella drag oberoende av i vilken stad de 
finns, därför benämndes de som naturliga områden. Merparten av de sociala 
problemen ansamlades i övergångszoner. 
 
Sociala problem uppstod genom att folkomflyttningar inte kontrollerades 
och att det skapades zoner där vissa grupper av människor isolerades från 
majoritetssamhällets kultur102. Clifford Ray Shaw och Henry Donald 
McKay vilka ofta nämns som förgrundsgestalter inom det socialekologiska 
perspektivet, menade att brottsligheten blev lägre ju längre ut från 
storstädernas centrala affärsområde man kom. Högst var brottsligheten i de 
slumområden som låg insprängda mellan gamla affärs- och industriområden 
i stadens mittregion. Det var också hit till övergångsområdena som 
invandrarna kom. Visserligen skall tilläggas att etnisk gruppering spelade en 
underordnad roll som självständig faktor för brottsnivån. Det visade sig att 
även om bostadsområdena fick nya invånare så hade 75 procent av de 
områden som hade hög brottsfrekvens under perioden 1900-1906 
fortfarande hög andel brottslighet under perioden 1927-1933. Detta tolkade 
Shaw och McKay som att brottsligheten i första hand inte var relaterad till 
de folkslag som bodde i bostadsområdet utan att den hängde samman med 
sociala faktorer i själva grannskapet.  
 
                                                 
102 Hilte, Mats. ”Avvikande beteende –en sociologisk introduktion.” Lund, 1996, s. 44f. 
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Den avgörande orsaken för brottsligheten var den sociala oordningen och en 
sådan uppstod till följd av den ansamling av olika folkgrupper och den 
genomströmning som kännetecknade övergångszonen103. Det som hände i 
dessa områden var att den sociala kontrollen över brottsligt beteende 
försvagades eller försvann.  
 
Intresset flyttades över från den enskilde individen till det omgivande 
samhället. Det var således med industrialiseringen och urbaniseringen av det 
moderna samhället som bostadsområden skapades där de sociala 
relationerna var flyktiga. I vissa av dessa utvecklades vare sig traditioner 
eller någon stabil social organisation och det var det som var problemet. En 
människa som var för löst knuten till samhället kunde inte styras eller 
påverkas av de etablerade normerna och värderingarna utan blev i stället 
mer benägen att avvika från dem genom att begå brott. Det avvikande 
beteendet förklarade Shaw och McKay med bristen på social ordning som i 
sin tur ledde till en bristfällig social integration.  
 
För att lättare kunna åskådliggöra detta tänkande har jag valt att ta med en 
figur som förklarar hur olika orsaksfaktorer ligger bakom utvecklandet av 
avvikande beteende. 
 
Figur 1104. Shaw och McKays modell över de orsaksfaktorer som ligger bakom 
utvecklandet av avvikande beteende. 
 
Industrialisering 
 
                              
                                     Social oordning       (-) Social kontroll       Avvikande         
 
 
Urbanisering 
 
Detta socialekologiska perspektiv har fått ett visst genomslag i svensk 
kriminologi. Visserligen skall påpekas att det i Sverige inte finns sådana 
slumområden som Shaw och McKay hänvisar till och mönstret skiljer sig på 
det sättet att den stora andelen brottslighet i Sverige snarare finns i 
ytterområdena till storstäderna. Inte heller finns den långt gångna 
segregation och invandrartäthet som fanns i Chicago på den tiden, dock är 
detta inte helt okänt hos oss. Ett exempel på att detta perspektiv har använts 
är det s.k. ”Stockholmsprojektet” där Wikström utforskar sambandet mellan 
stadsstruktur och brottslighet. Han finner att traditionell brottslighet105 i 
Sverige är vanligast i storstäder. Den största andelen brott som begås i en 
stad är koncentrerad till stadskärnan. Wikströms förklaring till varför 
brottsnivån varierar mellan stadens olika delar förklaras med den svagare 
sociala kontrollen, mängden brottsobjekt samt graden av motiverade 
                                                 
103 Lindgren, Sven-Åke. ”Om brott och straff. Från sociologins klassiker till modern 
kriminologi”. Lund, 1998, s. 31. 
104 Figuren är hämtad från Hilte, M. a.a. 1996, s. 46. 
105 Med traditionell brottslighet menas här våld, skadegörelse och stöld. 
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gärningsmän. Han menar att det förmodligen finns större möjligheter att 
utöva kontroll i mindre och mer homogena områden jämfört med områden 
som är större och mer heterogena. Även mängden och typen av brottsobjekt 
har betydelse för brottsnivåns variation, i storstäder är mängden föremål 
som kan stjälas större. Även graden av motiverade gärningsmän är en viktig 
faktor, om all brottslighet är lokal kommer således områden med hög 
brottslingsnivå också ha höga brottsnivåer medan det motsatta gäller i 
områden med låg brottslingsnivå106.  
 
Figur 2107. Wikströms modell över sambandet mellan urbaniseringsgrad och brottslighet. 
 
                              Svagare social kontroll         Fler motiverade 
gärningsmän 
 
Urbanisering 
 
                               Fler tillfällen till brott          Fler brottshändelser 
 
 

7.1.2 Det sociala inlärningsperspektivet 

I det sociala inlärningsperspektivet betonas den kulturella traderingen i de 
kriminella och avvikande grupper som Chicagoskolan ägnade så stort 
intresse. Denna teori är i grunden en utökning och formalisering av de 
kunskaper och insikter som vissa av teorietikerna inom chicagoskolan 
kommit fram till. Författaren till denna teori var Edwin Sutherland. 
 
Där man i det socialekologiska perspektivet förklarade grannskap då 
kontrollen blivit försvagad och där kriminella traditioner utmanade 
konventionella institutioner (kyrka, familj etc.) med begreppet social 
oorganisation hade man inom denna teori ett annat mindre värdeladdat 
begrepp, skilda sociala organisationer. Sutherland menade att sociala 
grupper formas olika vilket gör att vissa är organiserade på det sättet att de 
stödjer brottslighet medan andra är organiserade mot ett sådant beteende. 
Han höll dock med Chicagoskolan om att brottslighet skulle vara mer 
vanligt förekommande på platser där kriminella traditioner hade fått fäste 
och att dessa också formade människors värderingar och handlingar. 
Sutherland stannade dock inte vid detta utan han menade att kriminellt 
beteende är inlärt genom social interaktion vilket även det laglydiga 
beteendet är. T.ex. menade han att i grupper där människor organiseras på 
ett sätt som gynnar kriminalitet och där uppfattningar och värderingar som 
gynnar lagöverträdelser är vanliga kommer individer sannolikt att lära sig – 
att differentially associate med - kriminella värderingar.  
                                 
Teorin kan sammanfattas i nio teser:108

                                                 
106 Hilte, M. a.a. 1996, s. 52-53. 
107 Figuren är hämtad från Hilte, M. a.a. 1996, s. 54. 
108 Lindgren, S-Å. 1998, s. 68-69.  
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1. det kriminella beteendet är inlärt 
2. inlärning sker genom interaktion med andra 
3. den viktigaste inlärningen sker inom grupper med personliga 

relationer 
4. inlärningsprocessen omfattar både tekniker och motiv 
5. motivbilden baseras på definitioner av lagen som – för en själv – 

gynnande eller missgynnande 
6. ett överskott av definitioner som favoriserar lagbrott i förhållande till 

definitioner som favoriserar laglydnad leder till en kriminell karriär 
7. ”särskiljande tillhörighet” varierar med avseende på frekvens, 

varaktighet och intensitet 
8. den kriminella läroprocessen omfattar samma mekanismer som 

gäller för all annan inlärning 
9. kriminellt beteende är såsom icke-kriminellt beteende ett uttryck för 

allmänna behov och värderingar – t.ex. pengar till försörjning – men 
eftersom dessa behov och värderingar kan ge upphov till både 
kriminellt och laglydigt beteende, kan de inte förklara det förra 

 
Vad Sutherland vill säga med detta är att kriminellt beteende är något som 
lärs in i umgänge med personer som definierar sådant beteende som 
fördelaktigt. Detta sker i isolering från dem som definierar beteendet som 
ofördelaktigt. En person beter sig kriminellt i en konkret situation enbart om 
definitioner som favoriserar lagbrott överväger i förhållande till definitioner 
enligt vilka lagöverträdelser är ofördelaktiga109. 
 
Figur 3110. Modell över Sutherlands beskrivning av hur avvikande umgänge leder till 
avvikande beteende via en socialisationsprocess. 
 
Avvikande umgänge            Avvikande attityder           Avvikande beteende 
 

7.2 Stämplingsperspektivet 

Stämplingsperspektivets tillkomst kan knytas till den växande kritik av 
strukturfunktionalistiska teorier (t.ex. anomitraditionen) inom amerikansk 
sociologi och kriminologi. Den som främst nämns när man talar om det 
stämplingsteoretiska perspektivet är Howard S Becker. Becker var kritisk 
till den forskningsansats som under tiden var den dominerade eftersom den 
präglades av en statisk simultanmodell där alla orsaksfaktorer verkar 
samtidigt. I stället hävdade Becker att en individs beteendemönster 
utvecklas sekventiellt, som ett förlopp av på varandra följande händelser111. 
Inspirationen till detta perspektiv kommer främst från det interaktionistiska 
perspektivet och dess betoning av omgivningens reaktioner som en nyckel 
till förståelsen av avvikande beteende112.  
 
                                                 
109 Lindgren, S-Å. 1998, s. 69. 
110 Figuren är hämtad från Hilte, M. a.a. 1996, s. 48. 
111 Lindgren, S-Å. a.a. 1998, s. 73-74. 
112 Hilte, M. a.a. 1996, s.115. 
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För att kort benämna vad stämplingsperspektivet går ut på kan man säga att 
här är inte själva regel- eller normbrottet (den primära avvikelsen) av störst 
betydelse för en persons asociala karriär, utan omgivningens reaktioner på 
avvikelsen. Reaktionernas utformning samt styrkan på dessa är det som i 
första hand är avgörande för om den avvikande personens legitima 
möjligheter kommer att påverkas negativt samt om personen även 
fortsättningsvis kommer att accepteras av arbetskamrater, vänner och familj. 
Felaktiga sanktioner samt överreaktioner kan leda till stigmatisering och 
därmed till utestängning och utstötning113.  
 
Det är inte bara personens möjligheter som kan påverkas i negativ riktning 
av omgivningens reaktioner utan även den avvikande personens självbild 
påverkas. En kombination av sådana objektiva reaktioner samt en förändrad 
subjektiv självuppfattning leder vid negativa stämplingsprocesser till ett mer 
permanent inträde i en avvikargrupp (subkultur). Det är den sekundära 
avvikelsen som den negativa stämplingsprocessen framkallar. Med detta 
menas att den avvikande personen kommer att fortsätta med normer och 
regelbrott men med den skillnaden att personen nu kommer att utveckla en 
mer och mer befäst eller förstärkt identitet som avvikare, kriminell, 
narkoman etc114. 
 

7.3 Gemeinschaft och Gesellschaft115 

Gemeinschaft och gesellschaft är ett begreppspar som har haft ett stort 
inflytande i fråga om brottslighetens orsakssammanhang de har också 
påverkat arbetet i kriminalpolitiska åtgärdsprogram, trots detta har mannen 
bakom begreppsparet, Ferdinand Tönnies, egentligen aldrig setts som någon 
kriminologisk pionjär. Tönnies betonade de sociala faktorernas betydelse 
för vad han kallade ”tillfällesbrott”. Till skillnad från ”vanebrott” vilket 
enligt Tönnies var något som förekom med stabil frekvens hos hela 
befolkningen kunde man se en stadig ökning av små och tillfällesrelaterade 
brott. Dessa förknippade Tönnies med upplösningen av vad han kallade 
”volk-Gemeinschaft” och massornas proletarisering. De tillfällesrelaterade 
brotten var socialt betingade och orsakerna till dessa kunde spåras till det 
som ekonomisk och moralisk ojämlikhet bar med sig, nämligen arbetslöshet, 
rotlöshet, alkoholism etc.  
 
En annan dikotomi som Tönnies laborerade med var infödda och icke-
infödda brottslingar. Den intressanta frågan här var vilken social struktur 
som producerar den högsta brottsfrekvensen med avseende på brottslingens 
födelse-/uppväxtort, den rurala eller den urbana. Den konklusion Tönnies 
gjorde var att ju mer gesellschaftliknande brottet är (kännetecknat av 
rationellt och kalkylerande handlingsmönster) desto större sannolikhet för 
att brottslingen är född i en storstad det omvända gäller ju mer 

                                                 
113 Lindgren, S-Å. a.a. 1998, s. 73-74. 
114 Lindgren, S-Å. a.a. 1998, s. 74. 
115 Hela avsnittet bygger på Lindgren, S-Å. a.a. 1998, s. 40-43. 
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gemeinschaftliknande brottet är (kännetecknat av uppflammade omedelbara 
känslor) d.v.s. sannolikheten för att brottslingen kommer från 
landsbygdsmiljö är större. 
 
Frågor som sociala arrangemang för att förebygga brottsligheten och 
kriminalpolitiska program för att tillrättaföra brottslingen har styrts av 
ideologin om det förlorade lokalsamhällets specifika gemenskap. Lösningen 
på problemet är återgång till Gemeinschaft eller i vart fall 
gemeinschaftliknande sociala förhållanden. Även om begreppsparen under 
årens lopp ersatts av synonymer som informell – formell eller primär – 
sekundär social kontroll är andemeningen densamma, brottsligheten skall 
bekämpas genom en förstärkning av integrativa sociala krafter.  
 
Inom dagens moderna sociologi och kriminologi kan vissa tendenser spåras 
till föreställningen om gemeinschaftlivets tillgångar. T.ex. finns idag en viss 
kritik av rättsväsendets hantering av konflikten mellan gärningsman och 
offer där man istället vill se en alternativ konfliktlösningsmetod utanför 
rättsväsendet.  
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8 Teorier om kvinnors 
brottslighet 
Inom kriminologin har man gjort ett antal försök till att förklara varför 
kvinnor och män är olika när det gäller brottslighet. En grov fördelning av 
dessa förklaringar ger två olika kategorier, inre och yttre skillnader. De inre 
skillnaderna speglar biologiska och psykologiska faktorer medan de yttre 
håller sig till förändringar i samhällsstrukturen vilka kan delas upp i olika 
grupper såsom social klass, umgänge, boende, makt och könsroller. Den 
första halvan av 1900-talet har primärt använts till att förklara kvinnors 
brottslighet med hjälp av inre egenskaper. För männens del övergav man 
dessa förklaringsmodeller redan i början av 1900-talet för att i stället övergå 
till att förklara den manliga brottsligheten med yttre faktorer. Bristen på 
intresse för kvinnor och deras kriminalitet ledde till att de 
förklaringsmodeller som gjordes under 1900-talets första halva fanns kvar 
under en lång tid. På 1970-talet vaknade intresset för kvinnors brottslighet 
till liv på allvar116. Man gjorde försök att förklara och förutspå kvinnors 
brottslighet främst genom en applicering av de yttre faktorernas påverkan.  
 

8.1 Historiska teorier om kvinnors brottslighet  

Värda att nämnas vid en genomgång av olika teorier om kvinnors 
brottslighet är Cesare Lombroso och William Ferreros verk om kvinnor och 
brott som publicerades 1893.  Lombrosos generella teori byggde på att 
brottslingen representerade en tillbakagång i evolutionen och det som styrde 
den kriminelle in i brottet var de primitiva impulser som naturen utrustat 
honom med117.  Lombroso var på det klara med att kvinnor rent faktiskt 
begick färre brott än män och detta förklarade han med att kvinnor var 
mindre utvecklade än männen. Hans kriminalitetsbarriärer var såldes helt 
biologiskt determinerade och gav den slutsatsen att kvinnor som gick över 
den kriminella gränsen var att betrakta som monster. Motsatsen till den 
manliga förbrytaren, enligt Lombroso, var den prostituerade kvinnan. Hans 
teorier om förbrytartypen gör att man i princip kan säga att han såg dem 
som genier, vilket gjorde att han var tvungen att förklara kvinnors 
brottslighet på ett annat sätt, de kunde inte förknippas med genialitet118! 
 
Ytterligare teorier om barriärmekanismer men av ett annat slag författades 
av Otto Pollak på 1950-talet. Han menade att kvinnor begår minst lika 
många brott som män men att kvinnornas brottslighet skyms av ett 
gigantiskt mörkertal. Detta höga mörkertal förklarar Pollak med att kvinnan 
i grunden är en falsk individ och att hennes brottslighet på grund av sin 
                                                 
116 Tiby, E,”Kvinnor och brott i stadsmiljö”, ur P-O Wikström (red.): ”Brott och åtgärder 
mot brott i stadsmiljön”, BRÅ-rapport 1990:5, s. 100. 
117 Knutsson, J, a.a. 1990, s. 12. 
118 Snare, A, a.a. 1991, s. 30. 
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sociala situation riktades mot objekt i hemmiljön vilka var mer 
svårupptäckta119. När kvinnan väl blev upptäckt kom hon att få en lindrigare 
behandling eftersom männen på grund av sin ridderlighet gärna blundade 
för hennes brott120. 
 

8.2 Moderna förklaringar till kvinnors 
brottslighet  

Något som uppehållit många kriminologer är frågan om varför kvinnor 
begår så få brott samt frågan om varför kvinnors brottslighet har ökat. Här 
kan man urskilja två olika förklaringsmodeller där man i den ena främst 
diskuterar barriärer mot kriminalitet vilka i hög grad bygger på 
könsspecifika mekanismer och dess förklaring till att kvinnor är mindre 
brottsbenägna dit räknas främst könsrollsteorierna och kontrollteorierna. I 
den andra modellen har man främst koncentrerat sig på drivkrafter som 
förklaring till att några eller flera än tidigare väljer den kriminella banan hit 
räknas deltagandeteorierna och utstötningsteorin121. 
 

8.2.1  Könsrollsteorin 

Under senare tid har könsrollsteorierna haft en dominerande plats. I Norge 
gjordes studier av förhållanden hos 15-åringa elever där resultatet visade att 
lagbrott betraktades som mer opassande för flickor än för pojkar. Normativa 
förväntningar som ställs på flickor och kvinnor fungerar enligt denna teori 
som en extra barriär mot kriminalitet122. 
 
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 inte könsrollen 
som den enda styrmekanismen utan som en bland flera. 
 
I den manliga könsrollen definieras inslag av våld och vissa andra 
aktiviteter såsom manliga dessutom betraktas brottslighet som något 
maskulint. När det gäller den kvinnliga könsrollen ingår att följa regler och 
att kunna kontrollera sina impulser. Detta betyder att när en man begår brott 
bryter han möjligen mot lagen dock inte nödvändigtvis mot sin könsroll. 
Kvinnan däremot, bryter dels mot lagen dels mot könsrollen. Det är detta 
som man kallar de normativa förväntningar som skall fungera som en extra 
barriär för flickor och kvinnor att begå brott.  
 
Jerzy Sarnecki, menar att flickornas brottsliga aktiviteter följer ett mycket 
traditionellt könsrollsmönster. T.ex. menar han att flickor som begick brott 
                                                 
119 Knutsson, J, a.a. 1990, s. 14. 
120 Snare, A, a.a. 1991, s. 30. 
121 Snare, A, a.a. 1991, s. 29. 
122 Høigård, C, ”Kvinnelige lovbrytere”, ur Høigård och Snare (red.): ”Kvinners skyld, en 
nordisk antologi i kriminologi”. Oslo, 1993, s. 40. 
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tillsammans med pojkar uppvisade både i sitt uppträdande och i sitt sätt att 
bete sig ett mycket mer traditionellt mönster at andra tjejer. Även pojkarna 
var traditionella i sitt beteende i förhållande till tjejerna, t.ex. var de noga 
med att inte utsätta flickorna för risker i stället uppvisade de en tendens att 
vilja skydda flickorna från de farliga aktiviteterna123. Detta menar t.ex. Inger 
Ungmark, är en idealiserad bild som kanske inte stämmer väl överens med 
verkligheten. I sin undersökning redogör hon för att många av männen 
förvandlats från beskyddare till ”utsugare” när kvinnorna blivit 
känslomässigt beroende av dem. Hos de kriminella kvinnorna finns också en 
osäkerhet kring könstillhörighet, kvinnoroll och könsidentitet, detta 
eftersom de upplever att de dels skall vara som män dels att de ska vara 
”riktiga” kvinnor. De kriminella kvinnorna har svårigheter i att identifiera 
sig i den roll de befinner sig eftersom den inte stämmer överens med den 
bild som finns om kvinnans könsroll och könsidentitet124. 
 
Inom könsrollsteorin finns dock även andra förklaringar, en är Nils 
Christies, han menar att kvinnors kriminalitet kan ses i ljuset av deras 
deltagande i arbetslivet där främst deltagandet har inflytande på könsrollen. 
Det faktum att många kvinnor arbetar är en förklaring till att något har 
ändrats hos kvinnorna. Detta deltagande i arbetslivet leder till att kvinnorna 
kan få idéer om annorlunda fördelningar av arbetsuppgifterna i hemmet. 
Flera kvinnor kommer som en följd av deltagandets inflytande på könsrollen 
börja använda mer alkohol, stå oberoende från sina mödrar och registreras 
för lagbrott. Christies resonemang går i princip ut på att ett större 
kvinnodeltagande leder till ändrade könsroller vilket i sin tur leder till högre 
kriminalitet. Enligt Christie är det inte heller säkert att det är samma kvinnor 
som deltar som också kommer att begå brotten. Ett allmänt högre 
deltagande hos vissa kvinnor leder till ändringar i könsrollsmönstret även 
hos kvinnor som inte deltar125.  
 
Visserligen kan man under en period då kvinnans frigörelse började märkas, 
se en viss ökning av brottsligheten. Detta förklarades av vissa med att 
kvinnan inte kunde uppfylla sina plikter som mor och att barnen därmed var 
utan tillsyn och började begå brott. Andra menar att det var den ökade 
övervakningen som avspeglades i brottsstatistiken inte den ökade 
brottsligheten126. Det är således inte kvinnor som etablerat sig på 
arbetsmarknaden som står för den kvinnliga kriminaliteten utan husmödrar, 
pensionärer, socialbidragstagare och unga ogifta kvinnor med 
drogproblem127

                                                 
123 Sarnecki, J, a.a. 1990, s. 37. 
124 Ungmark, I, a.a. 1992, s.94. 
125 Høigård, C, a.a. 1993 s. 40-41. 
126 Chesney-Lind, M, “The female offender, girls, women and crime”, London Sage 1997, 
s. 21ff. 
127 Snare, A, a.a., 1998, s. 34. 
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8.2.2 Kontrollteorier 

Teoriernas huvudspår är, något förenklat att kvinnor kontrolleras på andra 
sätt än via straffsystemet. Andra samhälleliga institutioner fungerar som 
motvikt till den straffrättsliga kontrollen. En kontrollform är psykiatriska 
sjukhus, en annan kontrollform som är mer utvecklad i Skandinavien är 
äktenskapet som ett privat fängelse. Här menar man att kvinnorna i princip 
blir skyddade från livets många frestelser genom äktenskapet och hemmets 
lugna vrå. Liv Finstad menar att alla kvinnor är fångar men att fångenskapen 
skiljer sig utifrån klasstillhörighet, ålder, social status etc. Hon menar också 
att den informella fångenskapen vanligtvis är mer osynlig än den formella 
men att den förmodligen också är mer avgörande för kvinnornas del. Precis 
som fängelset sätter gränser, har restriktioner och bestraffar genom 
inlåsning i celler så har också de privata fängelserna i hemmen och inom 
familjen samma egenskaper. Kvinnorna är generellt underlagda restriktioner 
angående det sociala livet, kvinnorna är inte fria utanför fängelsemurarna de 
är bara förpassade till en annan typ av fångenskap128. Den kvinnliga 
lagbrytaren ses kort sagt som ett återsken av den vanliga kvinnans situation. 
 
Även kriminella kvinnor utsätts för andra typer av kontroll jämfört med 
männen. I Pösös undersökning129 görs beskrivningar om dessa 
kontrollskillnader. Kvinnorna säger att de sökt hjälp redan på ett tidigt 
stadium hos sociala myndigheter men de har upplevt att de fått väldigt lite 
stöd och har därför känt sig tvingade att begå brott. Hjälpen de sökt har inte 
blivit något stöd utan har i stället utvecklats till en typ av kontroll av 
kvinnorna och deras levnadssätt. Kvinnorna pekade på attityder de mötts av, 
t.ex. att de varit dåliga på att sköta sitt hushåll och sin ekonomi. Man har 
velat ändra på kvinnans alkoholvanor och hennes allmänt dåliga leverne. 
Kvinnorna har erbjudits moraliska och närmast kontrollerande åtgärder i 
stället för den ekonomiska hjälp de primärt sökt och därför anser de att 
hjälpen för deras del blivit missriktad. 
 
Jag har tidigare i uppsatsen nämnt att flickor utsätts för andra typer av 
kontroller av sina föräldrar (se ovan under avsnitt 2.2). Denna kontroll och 
en mer nära relation med föräldrarna leder till att 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 kontroll130.  
Ytterligare faktum som kan avhålla kvinnor från att begå brott är att 
samhället har en mer ogillande syn på kvinnor som avviker än män (se 
avsnitt 2.5) I USA utfördes en undersökning i vilken man tittade på hur 
människor själva såg på risken för att de skulle bli arresterade. Här visade 
det sig att kvinnorna antog att risken var mycket högre än vad männen 
trodde. Detta innebär i korthet att kvinnor förutsätter mer negativa 

                                                 
128 Høigård, C, a.a. 1993 s. 48-49. 
129 Pösö, Tarja, ”Kvinnor i fängelse”, BRÅ-rapport 1990:1, s.  47. 
130 Tiby, E. a.a. 1990, s. 107. 
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konsekvenser än män om de skulle begå brott, detta leder till att kvinnorna i 
större utsträckning avhåller sig från att göra sådana övertramp131.  
 

8.2.3 Deltagandeteorier 

Dessa teorier följer två spår, större deltagande i det offentliga livet leder till 
att kvinnorollen förändras vilket i hög grad härleds ur könsrollsteorin. Det 
andra spåret utgår ifrån en direkt koppling mellan förvärvsarbete och 
tillfälle att begå brott. Deltagandeteorierna lägger vikten på ökade 
möjligheter till att begå brott vilket styrs av ett ökat deltagande. De här 
teorierna menar att den grupp av kvinnor som deltar föder en större andel 
lagöverträdare än den gruppen som inte alls deltar. Den deltagande gruppen 
menar man har en större möjlighet till att begå brott p.g.a. sitt deltagande. 
Man kan säga att ju större arena kvinnorna har tillgång till desto fler brott 
kommer de att begå. T.ex. menar man att om kvinnor skulle börja gå på 
restaurang ofta och detta skulle bli något vanligt för dem så skulle det leda 
till att fler kvinnor skulle komma att bruka alkohol vilket i sin tur skulle 
främja kriminalitet. Man säger också att när kvinnor har större möjligheter 
att disponera bilar kommer detta leda till ökade trafikbrott. Den 
utgångspunkt som de flesta inom denna teoribildning väljer är dock 
deltagandet genom förvärvsarbete. Rita Simon som är den som kanske 
främst står för tillfällesstruktursteorin har gjort undersökningar i USA vilka 
hon menar visar att antalet deltagande kvinnor har ökat både i arbetslivet 
och i utbildningssystemet. Detta medför en ökad kvinnokriminalitet i de 
lagbrott som arbetssituationen ger möjlighet till. Hon menar också att 
kvinnors kriminalitet kommer att öka ännu mer i framtiden när kvinnor i än 
högre grad kommer att delta132. Det finns dock ingenting som pekar på att 
kvinnor skulle begå fler brott i direkt anslutning till sin arbetsplats133. I 
stället bekräftas i en undersökning att de kvinnor som begår brott snarare är 
de som står allra mest utanför det traditionella samhället134. 
 
Här ska också i korthet nämnas att Christie’s teori om könsroller även går in 
i deltagandeteorin eftersom han använder deltagandet som en avgörande 
faktor till ändrade könsroller.  
 

8.2.4 Utstötningsteorin 

Utstötningsteorin kan sägas vara en dynamisk teori vilken utgår från 
förändringar i kvinnans levnadsvillkor. Cecilie Høigård ställer frågan om 
varför kvinnors ökade möjligheter skulle leda till kriminalitet. En mycket 
relevant fråga eftersom detta helt strider mot de kunskaper som finns om 
mäns kriminalitet. Där menar man att det är de som inte deltar som också 

                                                 
131 Chesney-Lind, M. a.a. 1997, s. 86. 
132 Høigård, C. a.a. 1993, s. 47. 
133 Larsson, E. a.a. 1986, s. 33f. 
134 Pösö, T. a.a. BRÅ-rapport 1990:1, s.  41ff. 
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står för huvuddelen av brotten135. Förmodligen gäller samma principer 
också för kvinnorna. Meda Chesney-Lind menar t.ex. att kvinnans 
kriminalitet styrs av hennes marginaliserade position i samhället. Enligt 
Chesney-Lind har kvinnorna igen egentlig ekonomisk kontroll, vare sig det 
gäller privatliv eller i samhället i stort. Kvinnans kriminalitet styrs helt 
enkelt av det ekonomiska underläge och den livssituation i övrigt som hon 
befinner sig i136.  
 
För många kvinnor har kriminella handlingar blivit en överlevnadsstrategi. 
Det som driver dem till att begå brott är som ovan nämnts, en följd av deras 
ekonomiska och sociala status vilken gör att de ofta ses som tillhörande de 
sämst lottade i samhället. Teorins huvudpunkt är att kvinnornas ökade 
deltagande inte har någon betydelse för de ökade möjligheterna att begå 
brott utan kanske främst att det är utstötningen som är det väsentliga för 
brottsbenägenheten. Høigård har utvecklat utstötningsteorin som ett 
komplement till andra teorier och i denna innefattas både män och kvinnor. 
Det skall dock framhållas att hon inte menar att man i sökandet efter frågan 
om kvinnors ökande brottslighet skall bortse från de speciella 
omständigheter som föreligger i kvinnornas situation såsom t.ex. lägre 
löner. Høigård menar att deltagandeteorin precis som sin idéhistoriska 
föregångare, frigörelseteorin bara ser på en sida av förändringen, att kvinnor 
deltar mer. Det som händer när kvinnor i högre grad deltar i arbetslivet är att 
antalet kvinnor som stöts ut från detsamma ökar. Kvinnor idag är mer 
beroende av sina egna löneintäkter än tidigare detta innebär att deras 
integrering i den kapitalistiska ekonomin har blivit fastare samtidigt som 
äktenskapet som försörjningsmedel mer och mer förlorat i betydelse137.  
 

8.3 Modeller som förklarar skillnader i kvinnor 
och mäns brottslighet 

Idag kan man se att förklaringsmodeller om kvinnors brottslighet faktiskt 
utgår både från inre och yttre faktorer. Det finns dock vissa faktorer som 
sägs påverka skillnaderna i brottsdeltagandet.  
 
En skillnad som forskare hävdar att man kan se är sättet på vilket flickor och 
pojkar umgås. Denna olikhet i umgänge kan tjäna som förklaring till 
skillnader i brottslighet. Flickor är ofta i par eller i mindre grupper, de är 
ofta inomhus och pratar eller utför någon annan stillsam verksamhet. Pojkar 
umgås gärna i gäng och främst utomhus. Deras brottslighet kan ses som en 
social handling, de snattar t.ex. för själva handlingens skull medan flickorna 
och även kvinnorna är mer nyttoinriktade i sitt snatteri. Flickorna är också 
en klar minoritet i gäng dessutom befinner de sig ofta i dess periferi. Man 
kan också se att pojkarna i många fall håller flickorna borta från det 

                                                 
135 Larsson, E. a.a. 1986, s. 34. 
136 Chesney-Lind, M. a.a. 1997, s. 95ff. 
137 Høigård, C. a.a. 1993, s. 57 ff. 
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brottsliga utövandet och lämnar flickorna till mindre brottsliga aktiviteter 
som att stå vakt138.  
 
Något annat som skiljer pojkar och flickor är att pojkar som mår dåligt visar 
det på ett utåtagerande, destruktivt sätt. Flickor däremot agerar ofta inåtvänt 
och självdestruktivt vilket ofta resulterar i droger, prostitution eller ett 
sexuellt beteende i övrigt som leder till skador eller sjukdomar. Eftersom 
destruktiva beteenden mot andra är straffsanktionerat kan detta tjäna som 
förklaring till pojkarnas övervägande andel i brottsligheten139. 
 
Många hävdar att det finns skillnader i hur flickor/kvinnor och pojkar/män 
drabbas av skam- och skuldkänslor. Dessa känslor skulle också kunna tjäna 
som en brottshämmande faktor. T.ex. kan en känsla av skam upplevas som 
att det brottsliga främst består i att ha svikit en skyldighet att vara på ett 
visst föreskrivet sätt. Skuldkänslan är direkt knutet till felhandlingen och 
den handlar om vetskapen om att man personligen har antingen skadat 
någon eller underlåtit att hjälpa någon140. 
 
Pojkar och män sägs konsumera betydligt mer kvantiteter alkohol än flickor 
och kvinnor. Med detta kan man dock inte säga att alkohol är den enda 
orsaken till våldsbrott men faktum är att de som begår våldsbrott ofta är 
påverkade av alkohol. Det finns också skillnader mellan respektive köns 
narkotikamissbruk. Flickor och kvinnor som missbrukar har ofta andra 
sorters avvikande eller asociala beteenden än män eller pojkar som 
missbrukar141. 
 
Män tar fler risker än kvinnor och därför hamnar de också oftare i bråk. 
Undersökningar har visat att i familjer där fadern är den huvudsaklige 
försörjaren och modern den huvudsakliga uppfostraren resulterar i att 
dottern uppfostras till att undvika risker medan sonen uppmuntras att ta 
risker. Andra undersökningar visar att flickor har en benägenhet att undvika 
risker medan motsatsen gäller för pojkar. Man kan således se en tydlig 
koppling mellan risktagande och brottslighet. Detta innebär att ett högre 
risktagande hos en individ leder till att denne är mer benägen att begå 
brott142. 
 
En sista modell som forskarna har laborerat med handlar om arenor och tid. 
Det man syftar på med arenor och tid är främst tillfällen att begå brott. Här 
menar vissa forskare att anledningen till att kvinnor begår ett mindre antal 
brott än män är just för att de har färre tillfällen till brott. De mest 
grundläggande sociala arenor utgörs av hem, arbete och fritid och det är 
främst under fritiden som straffsanktionerade handlingar begås. Eftersom 
kvinnor rent generellt sett har mindre fritid än män har de också färre 

                                                 
138 Tiby, E. a.a. 1990, s. 102. 
139 Tiby, E. a.a. 1990, s. 103. 
140 Tiby, E. a.a. 1990, s. 103. 
141 Tiby, E. a.a. 1990, s. 104. 
142 Tiby, E. a.a. 1990, s. 105. 
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tillfällen att begå brott på platser där upptäcktsrisken är stor. Kvinnor 
tillbringar mer tid i hemmet och detta minskar deras möjligheter till att begå 
brott143.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
143 Tiby, E. a.a. 1990, s. 105-106. 
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9 Analys och slutsatser 
Visst har kvinnornas brottsliga andel ökat. Detta gäller speciellt de brott 
som jag redogjort för ovan. Man skall dock inte glömma att de procenttal 
som påvisar kvinnornas ökade andel är starkt påverkade av de sedan tidigare 
redan låga talen. Det är främst därför jag inte skulle vilja säga att kvinnornas 
brottslighet har ökat lavinartat såsom medierna framställer det. Snarare 
skulle jag vilja säga att det är en ganska obetydlig ökning som dessutom 
håller sig inom ramen för ett fåtal brott. Kanske är det därför dags för 
kriminologerna att lägga mer fokus på den del av befolkningen som inte är 
kriminella i stället för att koncentrera sig på varför vissa människor begår 
brott. 
 
Jag tror att en viktig del i kvinnornas lägre brottslighet är den kontroll som 
flickor utsätts för redan på ett tidigt stadium. Eftersom samhället inte 
accepterar snedsteg från flickor i lika hög grad som hos pojkar är det också 
svårt för flickor att utveckla ett avvikande beteende. Detta kanske idag är en 
sanning med modifikation eftersom den strikta ram som flickorna skulle 
hållas inom har utvidgats något. Frågan är om det har lett till att 
könsrollerna närmat sig varandra, att flickorna blivit mer lika pojkar i sitt 
agerande. Både ja och nej skulle jag tro, visst har flickorna fått mer frihet 
och möjlighet att röra sig ute bl.a. i nöjeslivet men samtidigt tror jag att 
samhället fortfarande ser ner på flickor som uppvisar ett avvikande 
beteende.  
 
Kvinnorna på 1700- och 1800-talen stod för en relativt hög andel av den 
totala brottsligheten men om man tittar på vad de anklagades och dömdes 
för på ett nyktert sätt kan förklaringen inte bli någon annan än att det var 
samhället och den stränga lagen som drev kvinnorna till brotten. Det fanns 
egentligen inte något val, att leva sitt liv utestängd från samhällets och 
familjens beskydd eller att bli avrättad är inte vad vi idag kallar för val. 
Kvinnorna drevs till att begå dessa illdåd för att inte riskera total utslagning. 
 
Ungdomsbrottsligheten har utsatts för ett starkt medieuppbåd vilket gör att 
många anser att en ökning och en grövre våldsanvändning har skett bland 
ungdomarna. Jag hade nog samma uppfattning tidigare denna ändrades dock 
i och med en föreläsning jag hade med kriminologen Annika Snare144, hon 
visade en förstasida från en tidning där man skrev om den grova och ökande 
ungdomsbrottsligheten. Hon frågade oss när vi trodde att den hade 
publicerats och jag tror samtliga av oss gissade att det var någon gång på 
1990-talet. Det visade sig att jag och mina ”kursare” hade fel med flera 
årtionden! Förstasidan hade publicerats på 1960-talet och den innehöll 
samma formuleringar som vi kan se idag i medierna, t.ex. att ungdomarna 
börjat använda sig av grövre våld med fler vapen inblandade o.s.v. 
Förklaringen som Annika Snare gav oss var att vi idag ser mycket 

                                                 
144 Föreläsning vid juridiska fakulteten i Lund, våren 2003. 
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allvarligare på allt våld idag, vi har helt enkelt en lägre toleransnivå idag än 
vad vi haft tidigare. Detta leder till att anmälningsbenägenheten har ökat 
markant. Samtidigt gör mediernas fokusering på ungdomsvåldet människor 
än mer benägna att anmäla minsta lilla som sker. Jag tror att det faktiskt är 
så och ju mer individualiserat vårt samhälle blir desto sämre blir den sociala 
kontrollen och den trygghet som kommer med den. Människor känner sig 
rädda och därför har också toleransnivån blivit lägre samtidigt har 
mediernas fokusering fungerat som en ytterligare rädsla och en än lägre 
toleransnivå. 
När det gäller flickornas brottlighet och hur denna kan förklaras har jag 
funderat i det oändliga. Kanske handlar det om flickor som försöker bryta 
sig ur den kontroll som föräldrarna och samhället har på dem. Samtidigt 
säger det emot de resonemang som finns om flickors brottslighet där man 
menar att flickorna inte är destruktiva utan i stället självdestruktiva. Jag tror 
dock att många av flickornas brott är kompisrelaterade handlingar, dvs. det 
är brott som man begår tillsammans med andra. Det kan också bero på att 
flickor dricker mer alkohol idag än vad de gjort tidigare. När jag inledde 
mitt arbete hade jag en föreställning om att flickorna begick en något 
annorlunda typ av brott än kvinnorna, detta har visat sig vara en felaktig 
slutsats. Flickor och kvinnor skiljer sig inte speciellt mycket åt när det gäller 
brottslighet. Det handlar i de flesta fall om lindrigare typer av brott och i de 
allra flesta av fallen förmögenhetsbrott av något slag.   
 
Vad är det då som driver kvinnorna till att begå brott? Ja om man kunde ge 
något enkelt svar på den frågan skulle vi förmodligen inte ha någon 
brottslighet alls. Här finns egentligen bara utrymme för spekulationer. De 
brott jag valt att redogöra för har varit medvetet eftersom jag tycker mig 
skönja ett samband dem emellan. Inte bara för att samtliga av dem är 
klassificerade som kvinnobrott utan för att sambandet kan förklaras som ett 
resultat av kvinnorna som samhällets stora förlorare. Man skulle kunna 
jämföra kvinnorna idag med kvinnorna på 1700-1800-talen, med det menar 
jag att kvinnorna idag faktiskt också befinner sig i en desperat situation 
vilket gör att de begår vissa brott för att överhuvudtaget klara av vardagen. 
 
Samtliga av brotten kan förklaras med hjälp av kvinnornas ställning i 
samhället. Det stora problemet är inte kvinnofrigörelsen utan 
jämställdheten. Jämställdhet är i grunden något bra men tyvärr är det alltid 
någon som kommer i kläm när det sker förändringar. De som främst har 
kommit i kläm är kvinnorna i den övre medelåldern, de som oftast inte har 
någon utbildning som kanske har haft äktenskapet som försörjningsmedel. 
Dessa kvinnor har därför när de gjort sitt inträde på arbetsmarknaden fått 
lågavlönade arbeten. Detta tillsammans med ett ökat antal skilsmässor har 
lett till att många kvinnor står på gränsen till fattigdom. Ett ökat antal 
butiksstölder främst bland äldre kvinnor känns därför inte som något 
konstigt. Även det faktum att kvinnor oftast stjäl sådant de är i behov av 
talar för att detta är ett sätt för vissa kvinnor att överleva. Man skall också 
hålla i minnet, vilket kanske också stärker resonemanget ytterligare, att det 
oftast är kvinnorna som är ensamstående med barnen vilket gör att snatteri 
är ett sätt att försöka hantera en ohållbar situation.  
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Det ovan förda resonemanget passar även in på bedrägeribrotten och främst 
då bidragsbedrägeriet där kvinnorna har en av de högsta 
kriminalitetsfrekvenserna bland samtliga brott begångna av kvinnor. Många 
av kvinnorna som begår dessa brott är låginkomsttagare och vissa av dem 
har inte någon inkomst alls145. Något som kanske visar på att ett dylikt 
resonemang kan föras är att kvinnornas bidragsbedrägerier inte gäller stora 
summor varje gång däremot utförs de mer kontinuerligt. Även det borde 
leda till slutsatsen att kvinnorna begår brott främst för att klara sig. 
 
För att ovanstående resonemang skall passa in även på rattfylleribrotten 
måste man ta en något annorlunda utgångspunkt. Här skulle jag vilja säga 
att det är kvinnornas svåra situation vilken kan hänföras till tidigare förda 
resonemang som leder till att många fler kvinnor idag nyttjar alkohol i högre 
grad än tidigare. Jag tror att alkoholmissbruk är ett dolt kvinnoproblem och 
att det är mer vanligt än vad många kan föreställa sig. Jag har den 
föreställningen att kvinnorna i högre grad än tidigare tar till alkohol för att 
döva sina växande problem. Många kvinnor känner sig otillräckliga, den 
lilla tid man har är inte tillräcklig för att man skall kunna ge exempelvis 
barnen den uppmärksamhet som de kräver. Ett sätt att dämpa en sådan 
ångest och känsla av otillräcklighet kan vara att bruka alkohol. Det finns 
dock en ytterligare aspekt som man här måste ta med, kvinnorna idag kör 
mycket mer bil än tidigare. Männen har alltid varit de som främst har använt 
sig av familjens bil, idag när många kvinnor lever som ensam försörjare har 
många fler egen bil vilket givetvis innebär att det är fler kvinnor ute på våra 
vägar. Detta tillsammans med ett ökat bruk av alkohol borde leda till att 
också rattfylleribrottet ökar bland kvinnorna. 
 
När vi nu kommer till misshandelsbrotten vill jag främst ta upp 
barnmisshandeln vilken har blivit ett allt vanligare brott bland kvinnorna. 
Även barnmisshandeln kan förklaras med hjälp av de problem som finns 
bland kvinnorna idag. Den ökade press som kvinnorna har på sig p.g.a. 
slitsamma arbeten, långa arbetsdagar, låga löner och att vara ensamstående 
förälder kan få vem som helst att ”gå på knäna”. Jag tror att det i sådana 
situationer är lätt att tappa fattningen. Samtidigt så tror jag att det är flera 
andra faktorer som spelar in här. Vi visar mycket större avsky mot denna 
typ av misshandel idag än vad man gjort tidigare vilket förstås leder till att 
man i större utsträckning anmäler den här typen av misshandel.  
 
Narkotikabrottsligheten bland kvinnorna har legat på en relativt konstant 
nivå men jag tycker att nivån den ligger och har legat på är oroväckande, 
särskilt när man funderar på hur stora mörkertalen förmodligen är. Andra 
aspekter som oroar är dels den låga debutåldern dels att flickor och kvinnor 
övergår i ett tyngre missbruk tidigare än männen. Ett annat problem är att 
eftersom kvinnorna inte är lika kriminella som männen upptäcks de under 
ett senare stadium i sin missbrukskarriär vilket gör det än svårare för 
kvinnorna att ta sig ur missbruket. Denna svårighet att ta sig ur missbruket 
                                                 
145 Se Örnemark Hansen, H. a.a. 1998, s. 102 
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kan också härledas till missbrukarkvinnornas i princip nollexisterande 
anknytning och kontakt med personer som inte missbrukar. Denna 
problematik finns inte hos männen i samma utsträckning här verkar det i 
stället vara så att bakom en missbrukande man finns oftast en tålmodig 
hustru/sambo146. Missbrukarkvinnorna utsätts för vad Inger Ungmark kallar 
avvikelsekarriärens dubbla utstötning, med detta menas att kvinnorna utsätts 
dels för ett förakt från normalsamhället men också från männen i 
subkulturen, vilken är en lika stor och viktig del av kvinnans verklighet147. 
Kvinnorna är som jag skrev ovan inte lika kriminella som männen men jag 
tror att om inte en stor så i alla fall en viss del av kvinnornas brottslighet 
faktiskt har sin grund i narkotikaproblem. Kvinnor har på senare tid t.ex. 
själva börjat ”bryta” för att försörja sitt missbruk. I Inger Ungmarks 
undersökning bekräftas att det faktiskt ofta är missbruk som ligger bakom 
kvinnornas kriminalitet. I undersökningen beskriver kvinnliga, kriminella 
narkotikamissbrukare att missbruket var den grundläggande orsaken till 
deras kriminalitet148. Slutsatsen är att även i missbrukarkretsar är kvinnorna 
de stora förlorarna. 
 
När vi nu kommer till min analys av de olika teorierna kommer jag börja 
med att nämna att ingen av de könsneutrala teorierna har fått stå oemotsagd. 
Jag tycker också att samtliga teorier har något bra att tillföra, jag tror att det 
ligger mycket i vad de olika teorierna säger om brottsligheten, hur den 
uppstår och vad det är som påverkar kriminalitetsnivån. Jag anser att 
brottsligheten är något som påverkas, inte av en enda faktor, utan av många 
olika faktorer som både verkar simultant men också sekventiellt. Med ett 
sådant resonemang kan man lätt se att det är svårt att endast använda sig av 
en teori för att förklara brottsligheten. Samhällsstrukturen är en faktor som 
jag tror påverkar brottsnivån men det är långt ifrån den enda, även faktorer 
som ekonomiska, sociala, urbana etc. påverkar brottsligheten. Vad är det 
som skiljer dessa teorier mot de teorier som är mer inriktade på den 
kvinnliga brottsligheten. Den första stora skillnaden är att individens kön 
inte är det minsta relevant i sammanhanget. Det är främst faktorer utanför 
den individuella sfären som ges som förklaringar till de könsneutrala 
teorierna. I de könsspecifika teorierna kan man se  
 
Om man nu skall analyser de olika könsspecifika teorierna kan jag inleda 
med att säga att det är svårt att dra en gräns dem emellan och kanske skall 
man inte heller göra det. Alla kvinnor är olika vilket också ger att man inte 
kan förklara alla kvinnors beteende utifrån en teori. Detsamma gäller för det 
ovan förda resonemanget, det passar in på några kvinnor men långt ifrån 
alla. Kvinnor är olika därför krävs olika förklaringar vilka skall utgå från 
kvinnornas olika situationer. 
 
Det som ställer till problem är att försöka förklara dels kvinnornas låga 
brottslighet men också ökningen som skett, detta lyckas knappast någon av 

                                                 
146 Freivalds, Laila, a.a. 1990, s. 69 
147 Ungmark, Inger, a.a. 1992, s. 158. 
148 Ungmark, Inger, a.a. 1992, s. 158. 
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teorierna att göra (förmodligen är det också därför en uppdelning har skett). 
Jag tror att det faktiskt är så att uppfostran har en stor betydelse för 
kvinnornas låga brottslighet. Idag känns det dock som att många föräldrar 
har lagt uppfostringsansvaret på andra som t.ex. dagis- och skolpersonal 
eftersom de själva inte i lika hög grad som tidigare har tid för sina barn. För 
ett tjugotal år sedan var många kvinnor hemma med sina barn och då menar 
jag inte bara spädbarn utan även de äldre barnen, idag är det inte många som 
kan vara det främst på grund av ekonomiska aspekter. Detta utgör 
säkerligen en bidragande orsak till att brottsligheten bland flickor och 
kvinnor har ökat. Föräldrarna känner knappt sina barn längre och när man 
inte har så bra kontakt med sina barn är det svårt dels för barnen att berätta 
för föräldrarna om sina problem dels för föräldrarna att se att det föreligger 
problem.  
 
Jag för min del tror också att män och kvinnor skiljer sig åt när det kommer 
till könsrollerna, kvinnor är inte lika nyfikna som män. De söker sig inte till 
spänning i lika hög grad som män och är inte heller lika våldsintresserade. 
Dessutom tror jag att kvinnor av naturen är mer ansvarstagande än männen, 
kvinnorna är de som i alla tider har tagit hand om familjen. Jag tror nog att 
könsrollerna har en del att gör med kvinnors låga kriminalitet.  
 
Kontrollteorin har inte givit mig någon förklaring till varför kvinnors 
brottslighet ökar. Att kvinnor kontrolleras på andra sätt än männen och att 
det i stället för straffsystemet skulle inträda andra samhälleliga institutioner 
eller funktioner vilka gör att kvinnornas brottslighet inte är lika hög har jag 
lite svårt att förstå. Man kan också fråga sig när det gäller äktenskapet vilket 
i denna teori förklaras som ett privat fängelse verkligen bara gäller för 
kvinnorna, är inte männen lika ”instängda” i ett äktenskap? Något annat jag 
ställer mig frågande till är att om man kan likställa ett äktenskap med ett 
privat fängelse, varför har kvinnornas kriminalitet ökat, skulle det idag inte 
istället gå åt andra hållet d.v.s. skulle inte kriminaliteten minska eftersom 
många lever utanför äktenskapet och många av kvinnorna försörjer sig 
själva? Jag tycker att teorin i stället för att förklara leder till ytterligare 
frågor och jag känner inte att jag kan hålla med på någon punkt. 
 
Deltagandeteorin är en teori som är lätt att ta åt sig eftersom kvinnornas 
brottsliga andel verkligen har ökat sedan kvinnornas deltagande ökat. Jag 
ställer mig dock litet frågande även till denna teori, varför är kvinnornas 
kriminalitetsfrekvens fortfarande så låg om deras ökade deltagande leder till 
att de i högre utsträckning begår brott? I denna teori talar man främst om en 
ökad brottslighet p.g.a. kvinnornas ökade deltagande i arbetslivet och att 
kriminaliteten skulle öka för de brottstyper som arbetssituationen ger 
möjlighet till. Jag har visserligen inte gjort någon större undersökning om 
kvinnors brott men de brott som jag har undersökt, vilka jag tidigare 
redogjort för, tyder inte på att de har någon nära anknytning till kvinnornas 
arbete. 
 
Mina egna ovan anförda tankar och idéer om kvinnors kriminalitet står i 
nära anslutning med utstötningsteorin. Jag kan dock inte säga att mina egna 
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åsikter helt överensstämmer med teorin för jag tror att det finns flera andra 
faktorer än att kvinnornas ökade deltagande leder till att fler kommer att 
stötas ut.  
 
Jag har min ståndpunkt klar för mig, kvinnors brottslighet är ett område som 
behöver utforskas mer. De försök som har gjorts för att förklara och förstå 
varför kvinnor begår brott har i många fall varit halvhjärtade och kanske i 
viss mån också styrts av männens ovilja till kvinnornas inträde i utbildning 
och arbetsliv. Kanske är det dags att börja titta närmare på kvinnornas 
samhällssituation och utifrån det bygga upp nya teorier om kvinnorna och 
deras kriminalitet.  
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Bilaga A 
Andelen av samtliga misstänkta kvinnor som begått respektive brott och andel kvinnor  
av samtliga misstänkta för respektive brott. Åren 1975-1994149. 

 
Beteckning i statistiken 
 

 
Beteckning här 

Andel av 
samtliga 
misstänkta 
kvinnor 
som 
misstänks 
för brott 

Andel 
kvinnor av 
samtliga 
misstänkta 
för 
respektive 
brott 

Mord, dråp och misshandel 
med dödlig utgång (BrB 3:1-3, 
5-6) 
 
Misshandel, ej med dödlig 
utgång (BrB 3:5-6) 
 
Vållande till annans död (BrB 
3:7) 
 
 
Sexualbrott (BrB 6) 
 
Övrig stöld, snatteri m.m. (BrB 
8:1-4) 
 
Bedrägeri, grovt bedrägeri, 
bedrägligt beteende (BrB 9:1-
3) 
 
Förskingringsbrott o a trolöshet 
(BrB 10) 
 
Allmänfarlig vårdslöshet (BrB 
13:6) 
 
 
Förfalskningsbrott (BrB 14) 
 
Mened, falskt åtal m.m. (BrB 
15) 
 
Brott mot allmän ordning (BrB 
16) 
 
 
Trafikbrottslagen 
 
Brott mot varusmugglingslagen
 
Brott mot narkotikastrafflagen 

Mord 
 
 
 

Misshandel 
 
 

Vållande till 
annans död 

 
 

Sexualbrott 
 

Stöld 
 
 

Bedrägeri 
 
 
 

Förskingring 
 
 

Allmänfarlig 
vårdslöshet 

 
 

Förfalskning 
 

Osant intygande 
 
 

Brott mot allmän 
ordning 

 
 

Trafikbrott 
 

Smuggling 
 

Narkotikabrott 

0,2 
 
 
 

4,2 
 
 

0,2 
 
 
 

0,1 
 

48,0 
 
 

12,6 
 
 
 

2,9 
 
 

0,4 
 
 
 

2,0 
 

1,6 
 
 

0,3 
 
 
 

15,8 
 

2,1 
 

5,8 
 

 

9,5 
 
 
 

6,4 
 
 

10,6 
 
 
 

1,2 
 

29,1 
 
 

22,5 
 
 
 

16,7 
 
 

17,0 
 
 
 

21,0 
 

23,4 
 
 

13,5 
 
 
 

7,5 
 

12,9 
 

14,3 
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 Bilaga B 
 
Delaktighet i stöldrelaterade handlingar efter kön och år. Procent150. 

 

                                                     Pojke              Kön              Flicka 
                                                             År                         År 
                                   1995         1996      1997      1995      1996      1997      

Stöld från skolan 
 
Stöd från affär 
 
Stöld från eget hem 
 
Annan stöld 
 
Lurat folk på pengar 
 
Köpt stulet 
 
Cykelstöld 
 
Sålt stulet 
 
Inbrott 
 
Stöld ur ficka 
 
Stöld ur automat  
 
Stöld ur bil 
 
Mc/mopedstöld 
 
Bilstöld  
 

45,8 
 
40,6 
 
24,8 
 
25,9 
 
25,4 
 
28,2 
 
19,8 
 
17,3 
 
20,8 
 
10,9 
 
10,4 
 
9,9 
 
5,8 
 
4,5 
 

39,6 
 
36,7 
 
20,2 
 
24,0 
 
23,2 
 
27,3 
 
18,2 
 
17,1 
 
15,0 
 
9,5 
 
7,1 
 
7,4 
 
5,0 
 
4,4 
 

35,9 
 
34,2 
 
20,5 
 
22,7 
 
24,6 
 
27,6 
 
18,9 
 
16,7 
 
15,0 
 
9,6 
 
7,4 
 
8,3 
 
4,7 
 
3,7 
 

32,5 
 
33,2 
 
24,5 
 
16,2 
 
14,2 
 
8,9 
 
7,4 
 
5,0 
 
7,3 
 
6,5 
 
4,3 
 
1,6 
 
0,6 
 
0,7 
 

28,1 
 
33,5 
 
21,1 
 
13,7 
 
13,5 
 
10,5 
 
7,4 
 
4,4 
 
5,1 
 
5,7 
 
2,4 
 
1,9 
 
0,6 
 
0,7 
 

25,2 
 
27,3 
 
21,3 
 
13,8 
 
15,4 
 
9,7 
 
6,8 
 
4,3 
 
4,6 
 
6,9 
 
3,1 
 
1,6 
 
0,6 
 
0,7 
 

 
Totalt 
stöldrelaterade 

 
73,0 
 

 
67,1 
 

 
65,5 
 

 
58,9 
 

 
55,5 
 

 
52,1 
 

 
Exkl. stöld från 
skola, eget hem, 
lurat folk på pengar 

 
60,2 

 
55,9 

 
53,1 

 
44,1 

 
42,4 
 
 

 
38,3 
 

                                                                                                                            
149 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 1999:15. 
150 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2000:17. 
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Bilaga C 
Delaktighet i våldsrelaterade handlingar efter kön och år. Procent151. 
 

 

                                                     Pojke              Kön             Flicka 
                                                             År                           År 
                                   1995         1996      1997       1995      1996      1997     

 
Burit kniv 
 
Slagit någon exkl. 
familjemedlem 
 
Hotat för att få 
värdesak 
 
Slagit 
familjemedlem 
 
Skadat med 
tillhygge 
 
Väskryckning  
 

 
22,6 
 
11,8 
 
 
5,4 
 
 
2,7 
 
 
3,6 
 
 
3,2 

 
17,1 
 
11,8 
 
 
4,7 
 
 
2,0 
 
 
3,0 
 
 
2,1 

 
21,7 
 
11,0 
 
 
6,0 
 
 
3,4 
 
 
3,5 
 
 
2,7 

 
8,3 
 
3,8 
 
 
1,1 
 
 
2,0 
 
 
1,1 
 
 
0,6 

 
7,1 
 
2,7 
 
 
1,2 
 
 
1,3 
 
 
1,0 
 
 
0,9 

 
7,3 
 
2,9 
 
 
1,5 
 
 
1,9 
 
 
1,1 
 
 
0,7 

 
Totalt 
våldsrelaterade 

 
29,8 
 

 
23,5 

 
27,9 

 
11,4 

 
9,7 

 
10,3 

 
Exkl. burit kniv 

 
16,4 

 
12,8 

 
16,1 

 
6,0 

 
4,6 

 
5,5 

 

                                                 
151 Tabellen är hämtad från BRÅ-rapport 2000:17. 
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