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Abstract  

The purpose of the study was to identify the risk factors most prominent in women suspected of 

crimes. For this, a quantitative method was used in which data obtained from personal 

investigations carried out by the Swedish correctional facility, Kriminalvården, were compared 

to public statistics of the normal population. In addition, a research overview was made on the 

subject, where the presence of the selected investigative variables was controlled. The study also 

highlights the presence of multiple risk factors within the group of women suspected of crime. 

Most of the risk factors investigated had pronounced stronger outcomes in the group of suspected 

women, which were also found as strong predictors in the comparative research. The factors 

mental illness and family dysfunction were the most prominent risk factors in the review of 

previous research. In the statistical comparison between the group of women suspected for crime 

and the normal population, the factors mental health, alcohol presence and drug presence were 

the most prominent differentiated factors. Furthermore the study indicates that the presence of 

multiple risk factors is common. Based on this, it is possible to discuss how girls can be 

protected from vulnerability in society as well as how to handle treatment care for offending 

women. 

 

English title: Women’s crime and its causes. 

Key words: female crime, risk factor, socialist feminist criminology 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att identifiera de riskfaktorer vilka var mest framträdande hos kvinnor 

som misstänks för brott. För detta användes en kvantitativ metod där data inhämtat från 

Kriminalvårdens personutredningar jämfördes mot offentlig statistik av normalpopulationen. I 

tillägg till detta gjordes en forskningsöversikt på ämnet, där de utvalda undersökande 

variablernas förekomst kontrollerades för. Vidare belystes även närvaron av multipla riskfaktorer 

inom gruppen brottsmisstänkta kvinnor. Flertalet av de undersökta riskfaktorerna gav markant 

starkare utslag i gruppen för brottsmisstänkta kvinnor, vilka också återfanns som starka 

prediktorer den jämförda forskningen. Faktorerna psykisk ohälsa samt familjär dysfunktion var 

de mest framträdande riskfaktorerna i genomgången av tidigare forskning, medan psykisk 

ohälsa, förekomst av alkohol samt förekomst av narkotika var de faktorer som gav tydligast 

utslag i en statistisk jämförelse mot normalpopulationen. Studiens resultat tyder även på att 

förekomsten av multipla riskfaktorer är vanligt. Med utgångspunkt i detta kan diskuteras hur 

flickor kan skyddas från utsatthet i samhället samt hur brottsbelastade kvinnors behandlingsvård 

ska genomföras. 

 

Nyckelord: kvinnlig brottslighet, riskfaktor, socialistisk feministisk kriminologi 
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1. Inledande kapitel 

1.1 Inledning 

Den kvinnliga brottsligheten tycks i dagens samhälle inte vara lika uppmärksammad som den 

manliga. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå 2017, s.28) begår män fler brott än kvinnor. 

Denna snedfördelning kan förklara varför kvinnlig brottslighet inte uppmärksammas i lika hög 

grad som den manliga. En annan orsak till bristen på uppmärksamhet kan också sökas i teorin 

om det ideala offret, där våra föreställningar om brottsoffer, gärningspersoner och dessa 

föreställningars konsekvenser ligger i fokus. Varför kvinnan kan ses som ett idealiskt offer och 

vad det kan leda till förklaras närmare under teoriavsnittet i denna studie.  

 

Resultaten av den nationella trygghetsundersökningen (NTU) år 2018 tyder på att det råder en 

uppfattning i samhället om att brottsligheten ökar. Nästan en tredjedel av befolkningen uppger att 

de i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället, vilket är en ökning med fyra 

procentenheter från året innan (Söderström, Ahlin, Westerberg & Strid 2018, s. 10). 

Undersökningen visar att kvinnor i större utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället 

än män och kvinnor uppger sig även vara mer oroliga att utsättas för misshandel och överfall. 

Trots att oron är större bland kvinnor framkommer det av NTU att män utsätts för misshandel i 

större utsträckning än kvinnor (Söderström et al. 2018, s. 7).  

 

Mellan åren 2000 och 2009 sågs en ökning av antalet misstänkta kvinnor med hela 57 procent, 

vilken var högre än ökningen som skedde för män (Brå 2017, s.39). En möjlig förklaring till 

ökningen kan vara en ökad jämställdhet i samhället. Jämställdhet tycks vara flitigt diskuterat i 

hela Europa. År 2017 toppade Sverige listan över European Institute for Gender Equality, vilken 

mäter jämställdhet mellan kvinnor och män (Regeringen 2017). Det uppges att indexet EIGE 

mäter utvecklingen inom jämställdhetsområdet över en period på tio år fördelad över sex 

områden. Dessa områden är arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning och makt 

(Regeringen 2017). Jämställdheten kan därav tänkas vara en delförklaring till kvinnors ökade 

brottslighet då en möjlig förändring i uppfattningen om kvinnan som “svag” och “omsorgsfull” 

och som ett idealiskt offer kan ligga till grund. Kanske vågar kvinnor numera i större 

utsträckning handla på ett sätt som tidigare varit mer reserverat för män. Kanske finner kvinnor 
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det mer “acceptabelt” att ta till våld eller annan form av brottslighet i syfte att uttrycka sina 

känslor och behov i ett mer jämställt samhälle där bilden av kvinnan som ett idealiskt offer kan 

tänkas bli mer oklar. 

1.1.2 Intresset för kvinnlig brottslighet 

Intresset för den kvinnliga brottsligheten väcktes i samband med ett fältstudiearbete genomfört 

hösten 2017. Vid myndigheter där det kan tyckas att evidensbaserad kunskap bör genomsyra 

arbetet upptäcktes vad som kan tolkas som indikationer på bristande kunskaper om kvinnlig 

brottslighet. Denna bristande kunskap kan delvis härledas till en avsaknad av tillräcklig 

forskning om kvinnlig brottslighet vilket försvårar för ett evidensbaserat arbete. Fokus för 

fältstudien riktades mot Kriminalvården, kvinnojourer, polisen och Brå. Syftet med arbetet var 

att erhålla kunskap om de studerade myndigheternas arbetssätt. Information samlades in genom 

sökningar i diverse databaser, relevanta hemsidor samt intervjuer med anställda inom respektive 

myndighet. 

 

I samband med fältstudiearbetet uppdagades en intressant rapport skriven av Vitopoulos, 

Peterson-Badali och Skilling (2012) som bland annat menade att kvinnliga riskfaktorer för brott 

inte behöver vara samma som för män. Arbetet tog en kvinnlig infallsvinkel där det under 

respektive intervjuer med anställda inom de studerade myndigheterna bland annat talades om 

kvinnor och deras brottslighet. En intressant aspekt som framkom under intervjuerna pekade på 

relativt låg förståelse för kvinnlig brottslighet. Könsskillnader mellan män och kvinnor 

uppfattades av intervjuaren som en obeaktad faktor. 

 

Inledningsvis intervjuades en programledare vid en av kriminalvårdens frivårdsanstalter i landet 

där det framkom att hen inte möter särskilt många kvinnor i sitt arbete. Detta kan förstås utifrån 

att tidigare benämnd brottsstatistik visar att kvinnor är mindre brottsbelastade än män och att de i 

större utsträckning gör sig skyldiga till mindre allvarlig brottslighet än män. Det kan därav 

tänkas att de inte involveras inom kriminalvården i lika stor utsträckning. Det framkom i 

intervjun att många av de rehabiliteringsprogram som används inom kriminalvården är 

anpassade för män och baserade på manliga riskfaktorer för brott. Ett exempel är diverse 

våldsprogram, som riktar sig till att minska risken för återfall i våldsbrottslighet, vilka enbart är 
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anpassade för män och helt riktade till en manlig värld. En polis med enhetschefsbefattning på ett 

av landets polisstationer intervjuades gällande våld i offentlig miljö där hens syn på kvinnor 

tycktes gå i linje med uppfattningen av kvinnan som idealiskt offer snarare än förövare. Den 

intervjuade uttryckte att berusade kvinnor brukar vara föremål för omhändertagande i syfte att 

minska risken att de drabbas av b.la. våldtäkter av män. Likväl kvinnojourernas arbete belyser 

den kvinnliga offerrollen där det vid intervjun med en anställd kvinna på en jour i Sverige 

framkom åsikter om att brottsbekämpande arbete måste fokusera på de som utövar våld, alltså 

männen. 

 

Vid uppstarten av nuvarande arbete genomfördes en kort pilotintervju med en socialsekreterare i 

chefsposition där syftet var att få en inblick i hur de arbetar med pojkar/flickor samt män/kvinnor 

och lyfta fram eventuella skillnader i arbetssätt eller hantering av ärenden mellan könen. Under 

intervjun framkom att inga skillnader gjordes mellan könen i arbetet och det poängterades att det 

till största delen var pojkar och män som hen kom i kontakt med. Uttalandet av intervjupersonen 

väckte samma känsla som intervjuerna under fältstudiearbetet gjorde: att reflektioner över 

skillnader mellan könen inte tycks förekomma idag. Trots att framsteg har gjorts inom ämnet kan 

detta vara en indikation på att mer forskning och organiserad kunskapsspridning behövs.  

1.1.3 Vikten av forskning och kunskapsspridning 

Orsakerna till antisocialt och avvikande beteende diskuteras flitigt. Med kartläggningar av 

riskfaktorer och dess prediktionsstyrka för eventuell brottslig bana i livet kan beslutsfattare, 

utbildningsnämnder och socialarbetare erhålla hänvisningar om hur preventionsarbetet kan 

effektiviseras för att hjälpa individer innan problem bryter ut. Det kan tänkas att det finns behov 

att låta ny kunskap uppdaga och förändra det som tidigare varit evidensbaserat. Tydligare 

kartläggning av kvinnliga riskfaktorer kan tänkas leda till välgrundade revideringar av 

behandlingsprogram för att bättre tillgodose behovet även hos kvinnor. En indikation på detta 

behov baseras på en intervju genomförd under fältstudiearbetet med en programledare på en 

frivårdsanstalt i landet. Hen uppgav att hen tror att RNR - modellen fungerar bättre för män än 

för kvinnor vad gäller minskandet av återfallsrisken i brott. RNR (risk need, responsivity) är tre 

principer grundade av Andrews, Bonta & Hoge som används som vägledning vid planering och 

genomförande av insatser för att förebygga återfall i brott (Kriminalvården 2017, s.4). 
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Intervjupersonen menade att resonemanget kring brott bygger på manliga drivkrafter och att det 

är tänkbart att kvinnor har andra sådana, alltså att själva anledningen till varför brott begås kan 

variera mellan könen. Hen uppgav att kvinnor oftare begår brott för någon annans räkning, t.ex. 

en sambo, medan män ofta begår brott för egen vinning.  

 

Parent och Laurier (2016, s.466) anser att dagens samhälle behöver utgå ifrån ett 

framväxtperspektiv vid forskning där både individuella och kontextuella riskfaktorer bör beaktas. 

Perspektivet kallas the emergence perspective och tolkas i termer av individuella och 

kontextuella risker för att engagera sig i brott (Parent et al. 2016, s.467). Vidare förklaras att 

risken för att begå brott kan definieras som karaktären av den direkta kontexten som omger en 

individ och vilken främjar brottslig aktivitet. I studien av Parent et al. (2016, s.490) framkommer 

vikten av hänsynstagande till både individuella och situationella faktorer vid bedömning av risk 

för brottslighet, men också att olika riskfaktorer interagerar med varandra för att skapa 

brottsfrämjande situationer. Vidare menas att detta hänger samman med ideer att det inte är 

själva ansamlingen av riskfaktorer som förklarar brottslighet utan distributionen av dessa genom 

många områden i livet. Det är möjligt att familjär dysfunktionalitet har större inverkan på flickor 

under uppväxten medan psykisk hälsa kan vara en starkare faktor under vuxenåren. Som ovan 

nämnt skriver Vitopoulos et al. (2012) att dessa riskfaktorer inte uppmärksammas för kvinnor 

inom rättssystemet på ett tydligt vis. Detta pekar åter på vikten av att lyfta fram de kvinnliga 

riskfaktorerna i syfte att möjliggöra för hantering av olika riskfaktorer med en modern approach 

och öka möjligheten för preventivt arbete i olika stadier av en kvinnas liv. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera de riskfaktorer som tycks vara mest framträdande bland 

kvinnor misstänkta för brott. Sammankopplat med detta kommer studien också att undersöka om 

det finns en förekomst av multipla riskfaktorer hos dessa kvinnor. Genom att studera 

förekomsten av riskfaktorer till brottsligt beteende bland de undersökta kvinnorna i relation till 

kvinnor i normalbefolkningen förväntas en överrepresentation av de studerade riskfaktorerna 

finnas bland den undersökta gruppen kvinnor. Förhoppningen är att ge en indikation på 

riskfaktorer som tycks vara viktiga för kvinnlig brottslighet och därav lägga grund för fortsatt 

forskning.  
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1. Vilka är riskfaktorerna för brott för kvinnor enligt tidigare empirisk forskning på ämnet? 

2. Vilka likheter och/eller skillnader framkommer i en jämförelse mellan en grupp 

brottsmisstänkta kvinnor och kvinnor i normalbefolkningen? 

3. Hur vanligt förekommande är multipla riskfaktorer inom gruppen brottsmisstänkta 

kvinnor? 

1.3 Definition av begrepp 

Nedan följer förklaringar av begrepp använda i studien. 

 

Missbruk av alkohol 

Inom svensk psykiatri används bland annat det amerikanska systemet DSM (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) vid diagnostisering av missbruk och beroende 

(Andersson & Spak, 2012, s. 68). År 2013 lanserades det uppdaterade verktyget DSM-V där 

diagnoserna missbruk och beroende slogs samman till ett förenat substansbrukssyndom 

(Läkartidningen 2013; Socialstyrelsen, 2017 s. 23). I datamaterialet studien bygger på är 

substanserna alkohol och narkotika separerade varför även författarna åtskiljt dem. Eftersom 

denna studie berör allt alkoholbruk som inte kan anses som normalt används därför även 

definitionen av riskbruk, vilken förklaras nedan.  

 

Riskbruk av alkohol 

Studien utgår från samma definition av riskbruk som Andersson & Spak (2012, s .66) använder 

där de förklarar riskbruk som användning av alkohol som ännu inte uppnått klassificeringen av 

missbruk. Vidare beskrivs att riskbruk definieras som konsumtion som riskerar att ge skadliga 

konsekvenser för individen socialt och/eller fysiskt. Enligt Andersson och Spak (2012, s.66) 

finns ingen vedertagen nationell eller internationell definition av riskbruk eftersom begreppet 

inte klassas som sjukdom eller diagnos. Vidare förklaras däremot att definitionen används både i 

klinisk verksamhet och i forskning vilka då inkluderar risken för hälsoskadliga konsekvenser av 

konsumtionen samt ett tillstånd där dessa konsekvenser redan uppstått. Andersson och Spak 

(2012, s. 72) diskuterar för- och nackdelar med att använda sig av riskbruk som definition där 

den främsta fördelen är möjligheten att i ett tidigt skede uppmärksamma alkoholproblem. Som 
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nackdel nämner de vidare att begreppet används både för att beskriva de risker som kan uppstå 

av konsumtionen men också konsekvenser som konsumtionen redan gett.  

 

Narkotika 

Studien utgår ifrån Leissners (2012, s.24f) definition av narkotika som kemiska substanser med 

missbruks- och beroendepotential. I definitionen inkluderas även receptbelagda läkemedel med 

beroendeframkallande egenskaper. 

 

Missbruk av narkotika 

Dagens narkotikapolitik förklarar all icke-medicinsk befattning med narkotiska preparat 

förbjuden. Olsson, Wahren och Byqvist (2001, s. 9) har i sin rapport för CAN redogjort för det 

tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998. Den definition de använder av missbruk 

är den som vanligtvis används i Sverige då den baseras på olika substansers legala status. 

Förenklat kan det förstås genom att användning av substanser upptagna i “Läkemedelsverkets 

föreskrifter om förteckningar över narkotika” klassas som missbruk. Olsson et al. (s. 9) 

problematiserar denna definition genom att belysa avsaknaden av allvarlighetsgrader, då även 

mycket sporadiskt bruk eller helt isolerade händelser klassas som missbruk. I studien baseras 

begreppet på denna klassificering. Dock kommer isolerade händelser där respondenten uppger 

sig ha provat narkotika en (1) gång eller då respondenten brukar utskriven receptbelagd 

narkotikaklassad medicin inte att klassas som missbruk. 

 

Våldsbrott 

I denna studie används definitionen våldsbrott om de brott som definieras i Brottsbalken 

(1962:700) 3 Kap: Om brott mot liv och hälsa. Detta kapitel innehåller bland annat 

brottsrubriceringarna mord, försök till mord, dråp, olika grader av misshandel, vållande till 

annans död samt vållande till annans kroppsskada. Inom begreppet våldsbrott återfinns också 

åtalspunkterna rån och grovt rån. 

 

Riskfaktor 

Farrington & Welsh (2007, s. 17) beskriver att en riskfaktorer definieras utifrån dess möjlighet 

att förutsäga en individs senare brottslighet. Brå (2001, s. 38) definierar riskfaktorer som 
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egenskaper hos barnet och förhållanden i barnets närmiljö som i statistisk mening innebär en 

signifikant ökad risk för kriminellt beteende. Benämningen riskfaktorer kommer att användas för 

att beskriva faktorer som kan tänkas vara bidragande till individers brottsliga beteende.  

 

Konformitet till samhället 

I studien används Oxford Dictionary’s (2018) beskrivning av konformitet till samhället. Det 

beskrivs  som ett beteende vilket följer utsatta normer och standarder som finns i den grupp eller 

det sociala sammanhang en individ för tillfället befinner sig i. Med detta kan konformitet till 

samhället förstås som att det finns vissa normer och beteenden som är socialt accepterade och 

vilka den större delen av populationen förhåller sig till. Vad som är norm och konformitet är 

föränderligt både i tid och rum. Samhällsstrukturer förändras och med det normer och vad som 

krävs för att ett beteende ska anses som konformt. Detta kan exemplifieras genom att jämföra 

olika kulturer där handlingar som är acceptabla inom ett kulturellt samhälle kan anses vara 

avvikande i ett annat. 

 

Ingångshändelse 

I Studien används samma definition som Brottsförebyggande rådet beskriver i sin egen 

begreppsdefinition: en ingångshändelse är en frigivning från anstalt, utskrivning från sluten 

ungdomsvård, avslutad intensivövervakning med elektronisk kontroll eller andra påföljder 

genom dom som vunnit laga kraft (Brå, 2016 s. 7). De exkluderar däremot penningböter samt 

ordningsföreläggande med argumentet att dessa former av brottslighet inte anses intressanta i ett 

återfallsperspektiv.  

 

Arbetslös 

I SCBs kategori Ej i arbetskraften ingår personer som varken är arbetslösa eller sysselsatta. Detta 

är främst pensionärer, sjuka samt studerande (SCB 2018, s. 9). Personer utan sysselsättning men 

som inte ingår i denna kategori räknas som arbetslös där samma definition används i denna 

studie. 
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Kvinna 

I likhet med den större delen av de myndigheter som samlat in statistik om befolkningen är 

denna studie baserad på individer vilka själva fysiskt sett är av kvinnligt kön samt är minst 16 år 

gamla. 

 

Normalbefolkning 

Med normalbefolkning menas i studien kvinnor mantalsskrivna i Sverige. 

1.4 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel har kvinnor och mäns brottslighet över tid och som 

samhällsfenomen beskrivits. Kapitlet innehåller även en inblick i olika kriminologiskt relevanta 

myndigheter samt varför forskningen i ämnet kan tänkas vara högst väsentligt för dessa. Som en 

del av inledningen följer studiens syfte och frågeställningar vilket avslutas med en 

begreppsdefinition.  

 

Vidare presenteras kapitlet tidigare forskning, vilket beskriver den forskningsöverblick som 

genomförts tematiskt. Det tredje kapitlet, teoriavsnittet, förklarar de valda teoretiska 

perspektiven. I metoddelen beskrivs forskningsansatsen, tillvägagångssättet och de etiska 

ställningstaganden som gjorts. I kapitlet förklaras även hur datainsamlingen genomförts och 

bearbetats samt den typ av analys som har använts. 

 

I kapitel fem redovisas studiens resultat och efterföljande analys. I diskussionsavsnittet 

diskuteras resultatet utifrån de valda teoretiska ansatserna och hur detta korrelerar med den 

forskningsöversikt som genomförts. Här förs också en diskussion kring vad ytterligare forskning 

på ämnet kan riktas mot.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångssätt vid genomsökning av tidigare forskning 

Tidigare forskning har sökts i databasen discovery tillgänglig via onlinebiblioteket tillhörande 

Högskolan i Gävle. Discovery består av flera databaser och kan därav ge en stor mängd material. 

Sökningen riktades mot forskning där den kvinnliga brottsligheten var i fokus. Tillgången på 

forskning riktad mot kvinnor som gärningsperson upplevdes som gles och motiverade till valet 

att inkludera även studier riktade mot bara män eller både män och kvinnor. De använda 

sökorden är risk-need-responsivity, gender, gender differences, risk factors, female offending där 

endast peer reviewed rapports har beaktats. Sökning på risk - need - responsivity och gender gav 

68 träffar. Vidare söktes risk factors, female offending, gender samt gender differences vilket 

gav 455 träffar. Ytterligare sökning gjordes på female crime och risk factors vilket gav 6,731 

träffar. Rapporterna har systematiskt och ytligt scannats igenom där forskning som ansågs 

relevant för syftet av studien lästes och inkluderades i arbetet.  

 

Nyckelord: gender, risk, female crime, female offending  

2.2 Tidigare forskning 

Framfarten av den feministiska kriminologin har resulterat i ett fokusskifte inom modern 

forskning. Hollari (u.å, s.373) skriver i en rapport för brottsförebyggande rådet att förklaringar 

till skillnader mellan kvinnors och mäns brottslighet tidigare har baserats på antaganden om 

respektive köns egenskaper och beteenden. Hollari menar vidare att kvinnor anses vara mer 

inriktade mot omsorg och vård av familj där de är mer empatiska och mindre benägna att ta 

risker. Det nya fokusskiftet har uppmärksammat genusperspektivet vilket ger kvinnor och män 

olika förutsättningar där familj och socialisation diskuteras som viktiga faktorer för formandet av 

en person enligt könsroller (Hollari u.å, s. 373). Vidare ifrågasätts om det är flickors 

uppväxtförhållanden som gör dom mindre brottsbenägna än pojkar eller om det beror på att det 

är mindre förenligt med den kvinnliga könsrollen att begå brott. 
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2.2.1 Riskfaktorer baserade på studier av pojkar 

Kriminologisk forskning har genom tiderna främst fokuserat på män, vilket kan förklaras med 

den överrepresentation män haft och fortfarande har i kriminalstatistiken. Trots att studierna i 

denna genomgång genomfördes på endast pojkar kan det argumenteras för att även flickor och 

kvinnor löper samma risk för att utveckla brottsliga beteenden då de utsätts för samma 

riskfaktorer. Detta synliggörs i bulletinen av Girls Study Group (2010), där flertalet av de 

undersökta riskfaktorerna ger utslag både hos pojkar och flickor. Enligt Van der knaap (2011) 

framkom att riskfaktorer för återfall i brott inte skiljs åt för kvinnor och män vid risk- och 

behovsbedömningar hos respektive kön. Studier baserade på endast pojkar kan därav ge en 

inledande indikation på riskfaktorer även för flickor. 

 

The Cambridge Study 

Den longitudinella studien “The Cambridge Study” genomfördes i Storbritannien med start på 

1960-talet (Farrington 2001, s. 2). Studien genomfördes endast på pojkar och syftade till att 

identifiera nyckel riskfaktorer kopplade till brottslighet. Studien omfattade 400 respondenter 

vilka intervjuades nio gånger under en period på 40 år (Farrington 2001, s.6). Farrington 

beskriver att även om huvudfokus låg på att undersöka brottslighet framkom mycket annat, som 

bruk av droger och alkohol, socioekonomisk status, utbildnings svårigheter, fattigdom, sexuellt 

beteende, arbetslöshet och andra besvär. Av de respondenter som ingick i studien hade 40 

procent dömts för någon typ av allvarligare brottslighet innan de fyllt 40 år, och Farrington 

(2001, s. 6) nämner att under samma årsperiod var motsvarande siffra hos normalpopulationen i 

Storbritannien 31 procent.  

 

De tidiga riskfaktorer som kunde identifieras bland 8-10-åringar som ännu inte dömts för någon 

brottslighet var många (Farrington, 2001, s. 15). Bland annat kunde det ses att pojkar från hem 

där uppväxtförhållandena kan klassas som bristfälliga var överrepresenterade, liksom de från 

hem där familjen splittrats innan barnets tionde levnadsår. Pojkarna som kom att dömas senare 

har också tidigt beskrivits som besvärliga, djärva, hyperaktiva, oärliga, haft låg intelligens, dåliga 

skolresultat och koncentrationssvårigheter (Farrington 2001, s. 15f). Farrington beskriver vidare 

att i hushållen där dessa pojkar växte upp var familjerna fattigare, större till antal 

familjemedlemmar och de försummade i högre utsträckning hemmets interiör. Föräldrarna var 



 

 

 

15 

 

även negativt inställda till forskningen och visade inte intresse för barnens skolgång och resultat. 

Antisocialt beteende, hyperaktivitet, låg intelligens och låga färdighetsnivåer, familjemedlemmar 

med brottsligt eller annat antisocialt beteende, fattigdom hos familjen samt hård och auktoritär 

disciplin av föräldrar, låg eller ingen översyn över barnen, konflikter mellan föräldrarna och 

separation från en eller båda föräldrarna listas som de tydligare prediktionerna för brottslighet 

vid denna ålder (Farrington 2001, s. 22). 

  

Resultatet av mätningar som utfördes när pojkarna var 14 år gamla överensstämde delvis med 

mätningarna utförda 4-6 år tidigare (Farrington, 2001, s. 17). Vidare skrivs att de som senare 

skulle komma att dömas kom från hem med sämre uppväxtförhållanden, föräldrar som bråkade 

med varandra och som utövade grym, försummande eller passiv föräldrastil. Lärare till dessa 

pojkar beskrev dom som lågintelligenta samt att de i högre grad än sina skolkamrater ljög och 

skolkade (Farrington, 2001, s. 17). Farrington uppger vidare att pojkarna bedömdes vara djärva, 

rastlösa och ha koncentrationssvårigheter. Denna gång mättes även aggressivitet vilket visade sig 

förekomma i högre utsträckning hos de barn som senare blev dömda (Farrington, 2001, s. 17). 

Det framkommer vidare en tydlig korrelation mellan att ha brottsbelastade vänner och att själv 

begå brott. 

2.2.2 Vikten av familjära riskfaktorer för flickor och pojkar 

Newcastle Thousand Family Study 

Kolvin, Miller, Fleeting & Kolvin (1988, s.80) genomförde en longitudinell studie av både 

flickor och pojkar mellan åren 1947-1980 där hypoteser testades om korrelationen mellan flickor 

och pojkar  från familjer som berövats något (eng. deprived families) och senare brottslighet. 

Kriterierna för att kategoriseras som berövad familj var enligt Kolvin et al. förekomst av 

äktenskaplig instabilitet, sjukdom hos förälder, undermåligt omhändertagande av barn och hem, 

socialt beroende, trångboddhet samt undermåliga modersegenskaper. Farrington och Welsh 

(2007, s. 67) har översatt äktenskaplig instabilitet till skilsmässa eller separation i sin beskrivning 

av denna studie. Kolvin el al. (1988, s.80) beskriver att familjerna grupperades i fyra grupper 

beroende på graden av berövelse. De familjemedlemmar som medverkat i studien söktes i 

brottsstatistiken och därigenom drogs slutsatser kring de mest framträdande kriterierna. Av de 
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undersökta brottslingarna var 17 procent från hushåll vilka klassats som ej berövade medan 67,3 

procent ingick i gruppen för undermåligt omhändertagande av barn och hem (Kolvin et al. 1988, 

s. 83). Författarna skriver att 60,9 procent växt upp hos en moder med undermåligt moderskap, 

59,4 procent från socialt beroende hushåll, 55,8 procent från trångbodda familjer, 52,8 procent 

med äktenskapligt instabila föräldrar och 51,1 procent med föräldrar med dålig hälsa. Kolvin et 

al. (1988, s. 88) beskriver att problemet med undermåligt omhändertagande av hem och barn är 

att mödrarna misslyckas med att ge den vägledning och övervakning små barn behöver, varför de 

är dåliga förebilder för sina barn. Denna mekanism tillsammans med instabila äktenskap är något 

som enligt författarna skapar en stressfylld uppväxtmiljö. Kolvin et al. (1988, s.88) vill gärna 

beskriva denna miljö som riskfaktor för brottsligt beteende men menar att det krävs en mer 

omfattande analys för att dra sådana slutsatser. Fynden tycks lyfta fram vikten av familjära 

riskfaktorer för barns framtida brottslighet och peka på vikten av ovan presenterade familjära 

riskfaktorer av Farrington (2001) för även den kvinnliga brottsligheten. 

  

2.2.3 Metastudie av flickors riskfaktorer för brottslighet 

Girls Study Group 

Girls Study Group består av ett stort antal forskare som tillsammans studerar flickors brottslighet 

utifrån sammanställningar av andras material (Zahn et al.  2010, s. 1). De har i en bulletin om 

orsaker och korrelationer till flickors brottslighet definierat brottsligheten de vid tillfället mäter 

som lagöverträdelser begångna av flickor som ännu inte är 18 år fyllda (Zahn et al., 2010, s. 2). I 

samma bulletin sammanfattas och presenteras resultat från mer än 1600 vetenskapliga artiklar 

och kapitel i socialvetenskaplig litteratur som berör både individuella riskfaktorer för brottslighet 

också riskfaktorer kopplade till familj, kamrater, skola och samhälle (Zahn et al., 2010, s.1). Idén 

om att flickor och pojkar utsätts för vad de kallar för olika riskvillkor kan vara en förklaring till 

varför de begår olika typer av brottslighet (Zahn et al., 2010, s.3). Här kommer för denna studie 

relevanta delar att tas upp. 

  

Författarna beskriver utsatthet för stressfaktorer och trauma vilket enligt dem tydligt framträder 

som korrelerande till brottsligt beteende (Zahn et al., 2010, s.3). De beskriver att även då detta är 
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fakta som gäller för både pojkar och flickor har det visat sig att flickor som behandlas av 

rättssystemet i större utsträckning har en uppväxthistoria där behandlingen varit grym, våldsam 

och försummande än de flickor som inte involverats i rättssystemet. Fortsättningsvis skriver de 

att flickor som grupp tycks vara mer utsatta för liknande typer av trauma, till exempel sexuella 

övergrepp och våldtäkter, än vad pojkar är och att denna skillnad ökar när gruppen 

brottsutövande flickor jämförs med gruppen brottsutövande pojkar. Fynden kring sexuella 

övergrepp har dock visat sig gå isär (Zahn et al., 2010, s. 6f). Författarna beskriver 

metodologiska skillnader och brister vilka omöjliggör för specifika slutsatser. Däremot beskriver 

de studier där det argumenteras för att sexuella övergrepp såsom annan typ av vanskötsel, 

försummelse och misshandel har en stor negativ påverkan på barns egen brottslighet. 

Artikelförfattarna beskriver dessa studier som något inkonsekventa i sina fynd. Vidare beskriver 

författarna att forskningen tyder på att flickor och pojkar skiljer sig åt vad gäller känslighet för 

diverse stressfaktorer, då flickor verkar vara mer känsliga för dysfunktionalitet samt trauma inom 

hemmet än pojkar. Zahn et al. (2010, s.4) beskriver däremot att mentala hälsoproblem länkade 

till stressfaktorer och viktimisering, till exempel ångest, depression och posttraumatisk stress 

diagnostiseras markant oftare hos flickor än hos pojkar. De menar också att dessa riskfaktorer 

visst framträder hos pojkar men är starkare prediktorer när de gäller flickor.  

  

Vad gäller familjefaktorer beskriver Zahn et al. (2010, s.4) att flickor tycks ha starkare band än 

pojkar till sin familj genom hela livet. Dessa band kan, enligt författarna, fungera som skyddande 

faktorer i de fall de inte försvagas av till exempel olika typer av misshandel, sexuella övergrepp 

eller bristande översyn i flickornas hemmiljö. Utsatthet för detta kan istället leda till olika 

spänningssökande och risktagande beteenden vilket i sin tur kan ge upphov till deltagande i 

brottsliga aktiviteter (Zahn et al., 2010, s.4). Zahn et al. beskriver familjefaktorer som en 

komplex process med anknytning, översyn och dålig behandling i hemmiljön som viktiga 

komponenter, vilket går i linje med fynden presenterade av Kolvin et al. (1988) och Farrington 

(2001). Anknytning som faktor har tidigare varit mer associerad med flickor än med pojkar, men 

inkonsekventa fynd vid flera olika studier har gett svaga resultat för just detta, något författarna 

menar beror på svårighet att mäta själva konceptet anknytning. Det finns tydliga fynd kring 

föräldrarnas tillsyn och övervakning där flertalet studier påvisar att konsekvent övervakning har  

skyddande effekt (Zahn et al., 2010, s. 5f). Flera författare i studien har funnit stöd för att ett 
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motsatt beteende i hemmiljön med inkonsekvent föräldraskap och småaktig kritisering med 

explosiva utbrott som följd har visat sig vara en tydlig riskfaktor för flickors senare brottsliga 

beteende (Zahn et al., 2010, s.6f). 

  

I linje med Kolvin et al. (1988) och Farrington (2001) lyfter Zahn et al. (2010, s.6) fram 

instabilitet inom familjen som ännu en viktig riskfaktor. De beskriver en studie om 

narkotikabrukande föräldrar där resultatet var att barn som flyttade flera gånger (med eller utan 

sina föräldrar) blev signifikant överrepresenterade som narkotikabrukare och/eller kriminella. I 

detta avseende skiljer sig dock pojkar och flickor då endast flickornas narkotikabruk var 

signifikant (Zahn et al., 2010, s.6). 

 

Zahn et al. (2010, s. 6) beskriver empiriska fynd vilka framkastar familjens dysfunktionalitet som 

en viktig riskfaktor för brottslighet. Däremot, skriver författarna, är inte fynden lika tydliga med 

hur dessa processer fungerar, vilken effekt de specifika faktorerna hos dysfunktionella familjer 

har samt vilka medierande mekanismer (förmedlare mellan stimulus och respons) som finns och 

hur de fungerar. Zahn et al. (2010, s.6) beskriver att allvarlig misshandel och försummelse är 

starkt associerad med brottslighet då tidigare studier visat på en tydlig korrelation mellan utsatta 

barn och framtida egen brottslighet. Detta går hand i hand med andra studier de presenterar där 

bland annat våldsutövande flickor i stor grad upplevt egen våldsutsatthet.  

  

I bulletinen diskuteras även familjens sammansättning som eventuell riskfaktor (Zahn et al., 

2010, s. 7). Författarna skriver att tidigare fynd påvisat större korrelation mellan hushåll med en 

förälder och brottslighet hos barnet men att senare fynd inte visat på samma starka korrelation. 

Det finns fynd som tyder på att barn från hushåll där modern är ogift men lever i ett 

samboförhållande i högre grad utvecklar ett brottsligt beteende än barn från de familjer där 

modern ingått äktenskap med den nya partnern (Zahn et al., 2010, s.7). Dock beskrivs att den 

högsta brottsfrekvensen finns hos de barn som lever i ett hushåll med endast fadern, därefter barn 

från hushåll med far och styvmor, efterföljt av barn från hushåll med endast modern. 

  

Kamratinfluenser och fritidsaktiviteter har visat sig ha inverkan på barns brottsliga beteende. 

Zahn et al. (2010, s. 7f) lyfter fram att ostrukturerat socialt umgänge då ingen särskild aktivitet 
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utförs och där ingen prosocial vuxen övervakar eller guidar barnen ökar risken för att de ska 

utföra lagbrytande handlingar. Författarna menar att barn som utför strukturerade aktiviteter med 

prosocialt umgänge löper mindre risk att begå brott. Barns sociala kompetens beskrivs som en 

möjlig riskfaktor för brottslighet. Med detta menas att barn med svårigheter att skaffa och 

behålla vänner i högre grad börjar begå brott. 

  

I studier om barns umgänge påvisas att majoriteten av ungdomar har en umgängeskrets 

bestående av både brottsbelastade och icke brottsbelastade individer, men att ungdomar med hög 

brottsbelastning rapporterar ett umgänge med nästan bara brottsbelastade personer (Zahn et al., 

2010, s. 8). Vad gäller brottslighet och umgänge bland unga framkommer att majoriteten av 

brottsligheten sker i grupp. Forskning har visat att flickors början till brottslighet starkt kan 

associeras till deras umgänge med män (Zahn et al., 2010, s. 8). Zahn et al. beskriver vidare 

forskningsresultat vilka föreslår att flickors tidiga mognad leder till att de umgås med äldre 

pojkar vilket i sin tur leder till ökad risk för deltagande i brottsliga aktiviteter. Att ha en 

romantisk relation med en brottsutövande partner korrelerar starkare med flickors brottslighet än 

med pojkars (Zahn et al., 2010, s. 8). Det finns vidare indikationer som tyder på att flickor kan 

komma att använda narkotiska substanser eller alkohol på grund av att deras partner har ett 

missbruk. Flickors användning av alkohol eller narkotika kan vara ett försök till att passa in i en 

önskad umgängeskrets eller vinna sin partners godkännande.  

 

Förhållandet mellan skolresultat och brottslighet har varit av intresse för många forskare (Zahn et 

al., 2010, s. 10). Tidigare fynd har varit överens om att ett omvänt förhållande mellan 

skolresultat och brottslighet varit starkare hos pojkar än hos flickor, men studier som testat 

elevernas anknytning till skolan och lärarna visar att flickor påverkas mer av en stark anknytning 

än vad pojkar gör (Zahn et al., 2010, s. 10). Med detta menar de att en stark anknytning till 

skolan har en avhållande effekt på flickor, även i de fall där flickorna rapporterat ett umgänge 

med brottsutövande vänner. Studier har också visat att elever som lägger ner mer tid och energi 

på sin skolgång värderar sin utbildning högre, och de som inte lägger ner samma investering 

upplever att de har mindre att förlora på ett brottsligt beteende (Zahn et al., 2010, s. 11f).  
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2.2.4 Relationer, familj, arbete, mental hälsa och samhällsstrukturer som riskfaktorer för 

kvinnor 

 

I en studie av Van der knaap, Alberda, Oosterveld, och Born (2011, .s.413) jämfördes och 

analyserades kvinnliga och manliga riskfaktorers relevans för återfall i brottslighet. De fann att 

resultaten till stor del bekräftade en könsneutral approach av risk- och behovsbedömningar hos 

respektive kön. Van der knaap et al. (2011, s.417) uppdagar att utbildning och arbete, relation 

med familjen och partner samt emotionella svårigheter är framträdande faktorer hos kvinnor som 

viktiga förklaringar till brottsligt beteende. Faktorn med starkast inflytande är emotionella 

svårigheter kvinnor kan uppleva (Van der knaap et al. 2011, s. 418). Vikten av emotionella 

svårigheter lyfts även fram av Vitopoulos et al. (2012). Vitopoulus et al. (2012, s.1027) skriver i 

sin studie att mental hälsa, missbruk och familjär dysfunktionalitet är viktiga faktorer som 

framkommit för kvinnor då de hanteras inom rättskipande myndighet men att vikten av dessa 

dessvärre ofta försummas. Vid domslut i rätten beaktas utvärderingar av den misstänktas mentala 

hälsa (Vitopoulos et al. 2012, s.1026). Det uppges att 36 procent av rekommendationerna tas 

med i beslutet för kvinnor medan 60 procent tas med i beslutet för män. 

  

Ett ytterligare område som kan tänkas tyda på en rådande kunskapsbrist är inom kriminalvårdens 

arbete med riskbedömningar. Modellen RNR (risk-need-responsivity) används inom 

kriminalvården som vägledning vid planering och genomförande av insatser i syfte att förebygga 

återfall i brott (Kriminalvården 2017, s.4). Enligt Vitopoulos et al. (2012, s.1025) råder 

uppfattningen om att kvinnor och män har likartade riskfaktorer för brott. De menar vidare att det 

däremot uppstår problem vid matchning av tjänster mot RNR-modellen då modellen har påvisat 

en signifikant association med minskat återfall i brott för män men inte för kvinnor. 

Vitopoulos et al. (2012, s.1027) menar att kvinnor direkt anses vara i högre riskzon för återfall i 

brott baserat på deras större sociala, ekonomiska och psykologiska sårbarhet. Vitopoulos et al. 

baserar resonemanget på feministiskt orienterad litteratur och forskning och förespråkar en 

könsspecifik approach för riskbedömning och behandling av kvinnor. Även om kvinnor kan 

identifieras vara i ett stort hjälpbehov är detta inte direkt förenat med att de har en hög återfalls-

risk för brott, då den låga nivån av brottslighet bland kvinnor och brottstyper de vanligtvis gör 
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sig skyldiga till tyder på att de oftast inte är en samhällsfara (Vitopoulos et al. 2012, s.1027). De 

skriver också att den vanliga klassificeringen av kvinnor som i hög risk för att återfalla i brott 

kan leda till att brottsligheten förvärras. 

 

Kvinnans större sårbarhet i samhället som ovan presenterades av Vitopoulos et al. (2012) tar sig 

även ett utvecklande uttryck i Parker och Reckenwald (2008) studie där sambanden mellan 

patriarkatet och kvinnlig brottslighet studerades. Med patriarkat menas kvinnors underordning i 

sociala institutioner, kvinnlig ogynnsamhet i det sociala rummet samt den ojämlikhet som finns 

mellan könen i den privata och allmänna sfären (Parker & Reckenwald 2008, s. 7). Parker och 

Reckenwald menar att tidigare forskning på området sällan tagit den privata patriarkala 

strukturen i beaktning och istället sökt svar i ekonomisk marginalisation och då främst genom 

lägre löner, kvinnlig fattigdom och den större andelen deltidsarbetande eller arbetslösa kvinnor. I 

sin forskning söker de att koppla samman patriarkat på det privata planet med samhällets 

underordning av kvinnor för att besvara frågor kring kvinnlig brottslighet. De menar att kvinnors 

oavlönade arbete i hemmet har en viss koppling till brottsligt beteende (Parker & Reckenwald 

2008, s. 18). Vidare menas att hänsynstagande till ojämlika maktförhållanden i hemmet är av stor 

vikt vid studier av ekonomisk marginalisation av kvinnor. En multidimensionell ansats för 

mätning av patriarkat bör användas vid intresset att mäta kvinnlig brottslighet då patriarkatet 

finns i många olika strukturer och på flera plan, både samhälleligt och privat (Parker & 

Reckenwald 2008, s. 18). 

2.2.5 Studier om förekomsten av multipla riskfaktorer 

 

Ring 2007 

Ring (2007, s. 105) har genomfört flera riskfaktor-studier med fokus på ungdomars brottslighet. 

Genom att analysera enkäter ifyllda av cirka 5 300, 7 449 respektive 6 490 elever i nionde klass i 

Sverige studerade Ring bland annat problembeteenden, bakgrundsfaktorer samt sociala 

relationer. Ring (2007, s.110) beskriver att svarsfrekvensen varit relativt hög (90, 79, respektive 

78 procent) men att det kan tänkas att en del individer med hög brottsbelastning var frånvarande 

på grund av skolk. Detta förklarar han med tidigare forskning och teorier vilka visat samband 

mellan brottsbelastning och frånvaro i skolan. Däremot menar han att det knappast är troligt att 
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alla i bortfallet var individer med en hög brottsbelastning, varför det bör gå att anta att urvalet går 

att kalla normalpopulationen av elever (Ring 2007, s. 111). Av de för denna 

forskningsgenomgång relevanta variablerna kan nämnas: föräldraanknytning, skolanknytning, 

kamratanknytning, antilegala kamratinfluenser, kön, splittrad familj samt brottsbelastning (Ring, 

2007, s. 111-114). Utöver att undersöka de olika riskfaktorerna för sig har Ring också analyserat 

multipla riskfaktorer. Ring (2007, s. 126f). fann att individer med flera riskfaktorer visat sig vara 

mer brottsbelastade, vilket är resultat som tagits fram genom att gruppera ungdomarna i tre olika 

grupper: de med ingen riskfaktor (lågriskgruppen), de med 1-5 riskfaktorer (medelriskgruppen) 

samt de med 6-10 riskfaktorer (högriskgruppen).  

 

Av de som ingår i lågriskgruppen har 11 procent begått minst ett brott, en markant skillnad från 

de i högriskgruppen där 87 procent begått minst ett brott (Ring 2007, s. 127). I medelriskgruppen 

har 40 procent uppgett att de begått minst ett brott. Fynden visar också att de med många 

riskfaktorer begår fler brott, vilket kan synliggöras genom att höggriskgruppen består av 669 

individer vilka tillsammans uppgett att de begått 11 744 brottsliga handlingar (Ring, 2007, s. 

127). Ring beskriver att i kontrast till detta har medelriskgruppen vilken består av 4 484 individer 

svarat för 9 972 brottsliga handlingar och lågriskgruppen med sina 1 337 individer svarat för 

420. Detta betyder att högriskgruppen, vilken består av 10 procent av eleverna, står för 53 

procent av de brottsliga handlingarna.  

 

 

The role of cumulative risk and protection for violent offending 

Andershed, Gibson och Andershed (2016) har använt sig av material från den svenska studien 

IDA: Individual Development Adaptation, där de analyserat kumulativa riskfaktorer för pojkars 

våldsbrottslighet. Informationen är insamlad från ett flertal källor, bland annat respondenterna 

själva, deras föräldrar och lärare, psykologer och läkare men också från officiella register.  

Studien är av longitudinellt slag och innefattar 475 respondenter. Utöver att testa riskfaktorers 

inverkan på våldsbrottslighet har de även kontrollerat för skyddande faktorer.  

 

Andershed et. al (2016, s. 80) kunde genom sina analyser se att de barn som inte hade några av 

de uppmätta riskfaktorerna hade 4 procents risk att senare begå ett våldsbrott, medan risken för 
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de barn som hade 3 riskfaktorer uppgick till 23 procent. Genom att kontrollera för skyddande 

faktorer kunde en kompenserande risk ses, där kumulativa skyddsfaktorer hade en tydlig 

inverkan på kumulativa riskfaktorer (s. 80). De män som hade ett större antal skyddsfaktorer var 

mindre sannolika att begå våldsbrott. Andershed et. al (2016, s. 83) menar i sin slutsats att det är 

tydligt hur stor inverkan multipla risk- och skyddsfaktorer har för avvikande beteenden, såsom 

våldsbrottslighet. De menar också att innehållet kanske inte är det primära, utan att riskfaktorer 

verkar vara breda i sin inverkan och effekt. Å andra sidan belyser de tidigare forskning som visar 

motsatsen, att olika riskfaktorer kan orsaka olika utfall och att de också skiljer sig från varandra 

gällande potens och betydelse. 
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3. Teori 

Flera  kriminologiska teorier tar avstamp i en könsneutral ansats vid förklaring av brottsligheten. 

Problemet ligger i att flera av de kriminologiska teorier som söker förklaringar till brottslighet 

baserar resonemanget på män och kända manliga riskfaktorer för brott. Som tidigare nämnt är 

kvinnor mindre benägna att begå brott än män och det är tänkbart att flera teorier är formulerade 

utifrån en samhällssyn på kvinnan som mindre kapabel till att begå brott samt den faktiska 

vetskapen om kvinnors lägre brottsbenägenhet.  

 

Den feministiska forskningsansatsen gav en frisk fläkt till forskningen då betydelsen av 

begreppet kön lyftes fram. Begreppet är nu omdebatterat då det anses antyda på stabilitet och 

oföränderlighet och den feministiska forskningsansatsen menar på att kön är en social 

konstruktion vilken skapas genom samspel med andra individer i samhället (Sarnecki 2015, 

s.227). Vidare menar Sarnecki att begreppet könsroll kritiseras av feministiska forskare då det 

utgår ifrån stereotypa uppfattningar samt biologiska och sociala skillnader mellan män och 

kvinnor och därav ignorerar det stora mångfald av variationer i maskulinitet och femininitet. 

Detta kan tänkas antyda på att det finns en viss uppfattning om hur män och kvinnor “är” och 

“ska vara”. Att vara feminin kopplas samman med att vara passiv, svag och underordnad medan 

maskulinitet går hand i hand med att vara rationell, stark och överordnad (Pettersson, 2003 s. 

142). 

 

Sarnecki (2015, s.228) beskriver den kritiska framfarten av den feministiska kriminologin där de 

menar att den traditionella kriminologin är könsblind. Vidare antyds enligt den kritiska 

feministiska kriminologin att traditionell kriminologi totalt har nonchalerat kvinnor som både 

offer och förövare fram tills nyligen. Den feministiska kriminologin framför problematiken kring 

att flickors brottslighet anses vara så liten att det inte ligger något värde i att studera den 

(Sarnecki 2015, s.228). Detta exemplifieras genom att flertalet studier som genomförts endast 

inkluderat pojkar. Sarnecki refererar vidare till Messerschmidt (1993) som genomförde en 

genomgång av de mer framträdande kriminologiska teorierna med avseende på hur de hanterar 

frågor om olikheter i brottsligt beteende mellan kvinnor och män, där resultatet tyder på att det i 

flera av teorierna finns svårigheter att identifiera om kön ens har använts som en analysvariabel. 
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Det kan ifrågasättas om dessa traditionella kriminologiska teorier verkligen fångar upp den 

kvinnliga brottsligheten. Sarnecki skriver om Mertons strainteori vilken fokuserar på individers 

svårigheter att uppnå de etablerade målen i samhället. Det menas att kvinnor i det ojämlika 

samhället har svårare att uppnå de etablerade målen än män på till exempel det ekonomiska 

planet, och ändå är kvinnor mindre kriminella (Sarnecki 2015, s.229). Vidare skriver Sarnecki att 

även Hirschi’s kontrollteori kritiserats starkt då han i sin forskning om varför människor inte 

begår brott helt utesluter flickor i sitt material. Kända grundteoretiker, till exempel Lombroso 

och Ferrero, gör en ansats till att förklara kvinnlig brottslighet men grundar sina uttalanden i 

fördomar och förakt mot kvinnor där den kvinnliga brottsligheten försöker förklaras med 

biologiska och psykologiska avvikelser hos kvinnor (Sarnecki 2015, s.229). 

3.1 Kvinnan som det idealiska offret 

Problemet med den bristande uppmärksamheten på kvinnlig brottslighet i samhället kan delvis 

tänkas bero på synen på kvinnan som ett idealiskt offer. Christie (2011, s.47) beskriver det 

idealiska offret som en person eller kategori av individer som lättast får total och legitim status 

som offer då de drabbas av brott. Det idealiska offret beskrivs som svag, t.ex. sjuka, gamla och 

mycket unga människor (Christie 2011, s.48). Vidare skriver Christie att det idealiska offret 

uppstår då offret är upptagen med ett respektabelt projekt när hen drabbas, att offret befinner sig 

på en plats som hen inte kan klandras för att vara på, att gärningsmannen är stor och ond samt att 

denne är okänd och inte har någon personlig relation till offret. Trots denna uppfattning är det 

andra grupper i samhället som i större utsträckning utsätts för brott. Nilsson (2002, s. 105) 

uppger i sin avhandling om fängelsedömdas levnadsförhållanden att det sammantaget är 61 

procent av de fångar han undersökt som själva uppgett att de utsatts för något brott under sin 

inkapacitering. Han redogör också för de siffror i normalpopulationen vilka han jämför med och 

där är samma siffra 28 procent. Fängelsedömda individer står ofta långt ifrån den individ som 

ingår i Christies uppfattning av det ideala offret, ändå är det kanske den grupp i samhället som 

upplever störst utsatthet för brott. Christie (2011, s.49) talar om kvinnan som ett idealiskt offret 

men beskriver även att gifta kvinnor inte faller inom denna kategori då de befinner sig i någon 

slags kontraktsbunden "ge och ta"-situation. Vidare beskrivs att detta beror på männens 

dominans och världsåskådning av att inte uppfatta en samboende partner som någon att klassa 

som ett offer, då denna är känd för mannen. Denna bild är på väg att försvinna och den gifta 
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kvinnan närmar sig mer och mer att klassas som ett idealiskt offer, något Christie (2011, s.49f) 

beskriver beror på att vi blivit tillräckligt rika i samhället. Han menar att tack vare förändrade 

ekonomiska villkor i samhället behöver kvinnor inte längre acceptera vad som helst och kvinnor 

finner det nu mindre "normalt" att bli slagna och våldtagna i hemmet. Detta kan tänkas tyda på 

att en förändring är på väg i  samhället där vi går mot en större jämställdhet mellan könen. 

Kanske är det möjligt att även tolka detta som att kvinnor kan komma att bli mer brottsbenägna 

framöver då barriärerna mellan vad som är “förväntat” av män att göra och vad som “förväntas” 

av kvinnor att göra kan komma att bli mindre tydliga. 

3.2 Socialistisk feministisk kriminologi 

Studien tar sin utgångspunkt i den socialistiska feministiska kriminologins tankar där 

förklaringar till kvinnlig brottslighet lägger vikten på interagerande effekten av social klass och 

ojämlikheter mellan könen (Messerschmidt, 1986 s. 28f). Teorin fokuserar på hur ojämlikheter i 

social klass och ojämlikheter mellan kön samspelar i påverkan på vilka brott kvinnor och män 

begår samt hur rättssystemet reagerar på brottslighet och viktimisering av individer beroende på 

kön (Messerschmidt, 1986, s. 43). Vidare skriver Messerschmidt (s.31), att en förståelse för 

kvinnlig och manlig brottslighet kräver en analys av könssocialisation och det könsfördelade 

arbetet både på arbetet och i hemmet. Messerschmidt menar att män begår olika brott beroende 

på deras sociala rankning där de med högre makt oftast begår ekonomisk brottslighet medan 

andra ägnar sig åt gatubrottslighet (s. 129,65f). Han menar att männen agerar utifrån vad som 

faller in i kategorin av rådande sociala uppfattningen av maskulinitet inom de olika klassnivåerna 

(s. 119f). 

 

Kvinnor exkluderas ofta från maktpositioner där de kan begå grövre ekonomisk brottslighet, på 

grund av rådande sociala könssystem i samhället (Messerschmidt, 1986 s. 116f). Messerschmidt 

förklarar att den kvinnliga socialisationen tillsammans med den högre nivå av kontroll kvinnor 

utsätts för av föräldrar, släktingar, lärare, pojkvänner och makar även ger en begränsad möjlighet 

för dem att begå annan form av brottslighet, men att den samtidigt till en viss del minskar deras 

motivation till brottsligt beteende (s. 43). Detta menas bero på att kvinnorna spenderar all sin tid 

i hemmen och därav fysiskt begränsas från att begå brott och då främst grövre brott. 

Messerschmidt förklarar också att trots att många kvinnor numera även förvärvsarbetar är det 
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fortfarande de som utför den allra största delen av hushållsarbetet och därför finns ingen tid eller 

möjlighet till att begå brott. Messerschmidt poängterar att kvinnors socialiserade uppfattning av 

femininitet samt deras sociala och ekonomiska position i samhället reducerar troligheten för att 

de ska begå brott men påverkar också den brottstyp som begås och sättet som dessa begås på 

(s.80). Detta förklaras vidare genom att unga kvinnor lärt sig att de observeras och värderas 

utifrån hur de ser ut och hur de klär sig, vilket leder till att kvinnor begår stöldbrott för att skaffa 

sig kläder och kosmetika (s.86). Messerschmidt menar att kvinnors ökade engagemang i 

snatterier och andra stöldbrott kan förklaras dels av kapitalismen: kvinnor är objekt som kan 

betraktas och bör därför förändras till perfektion med hjälp av konsumerbara produkter; men dels 

av patriarkiska, ekonomiska orsaker: unga kvinnor är till stor del arbetslösa och därför 

ekonomiskt utsatta, de använder därför icke-legala metoder som stöld eller bedrägeri för att 

skaffa sig monetärt kapital och annat av behov.  
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4. Metod 

Studien kommer att genomföras med en kvantitativ metod där frekvenstabeller tas fram med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS för variablerna i materialet. Dessa kommer att jämföras med 

befintlig statistik av förekomsten av dessa faktorer hos kvinnor i allmänheten. Studien kommer 

även att undersöka förekomsten av multipla riskfaktorer inom den studerade gruppen av 

brottsmisstänkta kvinnor med hjälp av ett sammanslaget index av de valda riskfaktorerna. 

Arbetet utgår ifrån en deduktiv ansats då Bryman (2008, s.26) beskriver att det vid en deduktiv 

ansats redan finns en teoretisk utgångspunkt. 

 

Valet av kvantitativ forskningsstrategi baseras på att den lämpar sig väl för att besvara   

forskningsfrågan. Bryman (2008, s. 40) beskriver att den deduktiva ansatsen, vilken prövar 

teorier, passar väl ihop med en kvantitativ strategi då den fokuserar på förhållandet mellan teori 

och forskning. Då syftet är att erhålla en inblick i vilka av de valda riskfaktorerna som tycks ha 

störst inverkan på den kvinnliga brottsligheten anses en kvantitativ ansats med fokus på 

frekvensen av de valda riskfaktorernas förekomst inom den undersökta populationen och 

normalbefolkningen vara relevant. 

 

Materialet som använts är till viss del redan insamlat och sammanställt, vilket gör arbetet till en 

sekundäranalys av offentligt material. Att använda sig av data som statliga myndigheter samlat in 

i andra syften har flera fördelar, bland annat att det spar tid och resurser (Bryman, 2008, s. 299).  

Däremot kan tänkas att inte alla observationer innehåller all den information som eftersöks, 

något som är enklare att råda över när till exempel intervjuer används som metod. Informationen 

i den data som samlats in är långt mer omfattande än vad författarna själva kunnat inhämta, 

varför de istället kan använda en större urvalsstorlek och prioritera analys över datainsamling.  

4.1 Tillvägagångssätt 

Datamaterial 

Det datamaterial som använts i undersökningen är personutredningar och offentlig statistik. 

Inledningsvis studerades personutredningar inhämtade från olika tingsrätter i hela Sverige. Enligt 

1 § i SFS (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. ska det när det i ett brottmål 
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kan behövas en utredning för att bedöma den misstänktes risk för fortsatt brottslighet hämtas ett 

yttrande från Kriminalvården. Detta yttrande ska innehålla en utredning om den misstänktes 

personliga förhållanden som baseras på intervju med den berörde samt registerutdrag från bland 

annat belastningsregistret, socialtjänsten, kronofogden och försäkringskassan (Kriminalvården 

u.å.). Kriminalvården behandlar materialet med sekretess men då det färdiga yttrandet expedieras 

hos domstolen övergår det till att klassas som offentligt material. Yttrandet innehåller en 

genomgång av personens familj, relationer, umgänge, utbildning, sysselsättning, ekonomi, fritid, 

alkoholbruk, narkotikabruk, spelande, kriminalitet, skulder, fysisk och psykisk hälsa samt om det 

finns barn under 18 år. Utöver personens egna yttranden i frågorna förekommer information 

hämtat från olika register samt i vissa fall läkarundersökningar och utredningar gällande LVM 

eller LVU. Med LVU menas SFS (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och 

med LVM SFS (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall.  

 

Personutredningar kan vara förenade med brister. Inledningsvis kan det inte förväntas att den 

intervjuade personen uppger helt ärliga svar. Känsliga frågor kring t.ex. missbruk kan tänkas 

förskönas av den intervjuade. Vad intervjupersonen väljer att berätta kan även delvis tänkas bero 

på intervjuaren och dennes förmåga att skapa en tillit till intervjupersonen. Det kan därav inte 

antas att varje intervju genomförs på samma sätt, då det på grund av respondenternas geografiska 

spridning och de olika geografiska indelningar de hör till förutsätter att ett antal olika personer 

genomfört de respektive intervjuerna. Att bedöma om intervjuerna är korrekt genomförda och 

tillförlitliga ligger utanför författarnas kontroll och materialet kan därav endast ses som en 

indikation på den faktiska situationen i populationen av brottsmisstänkta kvinnor. Bryman (2008, 

s. 489) belyser däremot att andrahandsdokument kan ha många fördelar. Det finns en 

intervjuareffekt vilken vid forskningssituationer kan påverka respondenten, en effekt som kan 

kringgås när det analyserade materialet inte alls samlats in i forskningssyfte. Med 

intervjuareffekt menar Bryman den försköning som respondenten kan vilja ge bilden av sig själv 

när hen är medveten om sitt deltagande i forskning (s. 229) 

 

Materialet har jämförts mot information som hämtats från statliga myndigheter. Informationen 

har inhämtats från Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndigheten samt STAD, Stockholm 

förebygger alkohol- och drogproblem. 
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Statistiska centralbyrån har sammanställt information om utbildningsnivån i Sverige och deras 

register möjliggör för sökningar med specificering på flera olika parametrar, bland annat kön 

(SCB 2017). Data till detta material kommer ursprungligen från Utbildningsregistret UREG, där 

skolor och andra utbildningsanordnare regelbundet rapporterar in uppgifter om avklarade 

utbildningar (SCB, u.å.). SCB (2014, s.63) har även undersökt barns boendesituation och med 

hjälp av enkätundersökning har de kartlagt föräldrars och barns olika typer av familje- och 

boendekonstallationer vilket fått ligga till grund för analysen av barnens familjeförhållanden 

under uppväxten. Från Folkhälsomyndigheten har information om alkoholbruk samt psykisk 

ohälsa hämtats (Folkhälsomyndigheten, 2018a; Folkhälsomyndigheten, 2018b). Den psykiska 

hälsan och konsumtionen av alkohol har undersökts genom utskick av ett enkät, vilken gått ut till 

cirka 20 000 slumpmässigt utvalda hushåll i Sverige. Folkhälsomyndigheten sammanställer 

information om personer mellan 16-84 år och möjliggör för analyser av respektive kön. 

Information om missbruk hämtades från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och 

drogproblem) som år 2014 släppte en rapport där de kartlagt missbruket i Sverige. Även denna 

rapport bygger på en enkätundersökning där ett obundet slumpmässigt urval om 27 000 personer 

ingick (STAD, 2014, s. 9).  

 

Att använda enkäter för att besvara en fråga har både för- och nackdelar. Bryman (2008, s. 228f) 

beskriver att de främsta fördelarna är att enkäter är relativt enkla att administrera och att de kan 

distribueras till ett mycket stort antal respondenter. Bryman beskriver även att viss forskning 

pekat på att personer tenderar att i högre grad rapportera missbruk eller andra känsliga uppgifter i 

enkäter än vid intervjuer, något som är till fördel vid denna undersökning. Däremot saknas 

möjligheten att hjälpa respondenten ifall denne upplever problem med att förstå frågan eller fylla 

i svaret, och det går heller inte att ställa uppföljande frågor. Sarnecki (2009, s. 121) diskuterar 

problemet med att mäta antalet missbrukare, och främst de i tungt missbruk. Han beskriver att 

självrapporterade undersökningar, såsom enkäter, sällan riktar sig till de med tungt missbruk och 

att om de ändå får möjlighet att svara är det föga troligt att de uppger sitt faktiska bruk. Att 

istället använda sig av metoder där information om missbrukare samlas in från alla de 

myndigheter som kommer i kontakt med dessa personer har därför varit mer populärt. Sarnecki 

förklarar däremot att även denna metod har nackdelar, främst den att flera myndigheter uppger 

samma personer vilket resulterar i att de kan räknas multipelt. Leissner (2012, s. 29) förklarar 
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även att ytterligare svårigheter med att mäta narkotikakonsumtion beror på att all befattning med 

den är förbjuden enligt lag.  

 

Problematisering av jämförelse med offentlig statistik 

Vid den statistiska analysen används offentlig statistik i jämförande syfte där de studerade 

faktorerna hos den undersökta populationen av brottsmisstänkta kvinnor jämförs mot 

förekomsten av dessa faktorer i normalbefolkningen. Att använda offentlig statistik är förenat 

med vissa brister då de siffror som myndigheter presenterar inte behöver ge en sann bild av 

verkligheten (Bryman 2014, s.307). Exemplifierat beskrivs statistiken över arbetslöshet i landet, 

där Bryman menar att de individer som är utan arbete inte alltid är anmälda hos 

arbetsförmedlingen, vilket resulterar i att de inte inkluderas i statistiken. Personer som är 

anmälda som arbetslösa men som egentligen arbetar svart inkluderas däremot i statistiken trots 

att de har ett arbete (Bryman 2014, s. 307). Problem kan även vara kopplade till validiteten och 

reliabiliteten av den offentliga statistiken då det inte går att uttrycka sig om dessa siffror 

verkligen är korrekta (Bryman 2014, s. 308). Bryman beskriver vidare att manipulation av 

statistik kan förekomma, t.ex. i brottsstatistiken, med syftet att få polisen att framstå som mer 

effektiv. 

 

Att använda statistik om anmälda brott kan vara problematiskt, då denna statistik bland annat kan 

tänkas påverkas av både polisens effektivitet samt allmänhetens benägenhet att anmäla ett brott 

och kan därav inte anses vara en direkt återspegling av den faktiska brottsligheten. 

 

Att jämföra med den offentliga statistiken kan även utgöra ett problem då begrepp riskerar att 

vara definierade på olika vis. Innehållet i varje kategori kan skilja sig åt mot respektive kategori 

inom den offentliga statistiken och statistiken kan därav inte anses vara direkt jämförbar. Detta 

gör att jämförelsen endast kan ses som en indikation av en möjlig återspegling av verkligheten.  

 

Index 

Enligt tidigare forskning tycks multipla riskfaktorer vara vanligt förekommande hos individer 

som begår brott. Med detta som bakgrund skapades ett index utifrån de valda riskfaktorerna i 

syfte att studera förekomsten av multipla riskfaktorer inom den undersökta gruppen 
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brottsmisstänka kvinnor. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen  (2010, s.449) beskriver att index 

innebär en summering av värden på flera variabler till en totalsumma. De menar vidare att 

förhoppningen är att övergå från flera variabler som beskriver ett fenomen till en enda variabel 

som beskriver samma fenomen genom indexeringen. 

 

Indexeringen förutsätter att variablerna har samma antal kategorier och är kodade åt samma håll 

(Djurfeldt et al 2010 , s.451-452). Variablerna har samma antal kategorier då de är kodade som 1 

eller 2. Alla variabler är dock inte kodade åt samma håll och har därför bearbetats för att passa 

analysmetoden. Detta kan exemplifieras genom kategorierna familjeförhållanden och 

uppväxtklimat, vilka är beskrivna nedan. Där är frågorna ställda: "Har kvinnan växt upp med 

båda föräldrarna?" respektive "Har uppväxten varit bra?". Då kvinnan har växt upp med båda 

föräldrarna och uppger en bra uppväxt kodas svarsalternativ 1 (ja), vilket innebär att dessa 

faktorer inte ökar risken för kvinnan att begå brott och fungerar möjligtvis istället som en 

skyddsfaktor. Ser vi till kategorin civilstånd ställs frågan om kvinnan för närvarande är i en 

relation. Ett svarsalternativ med kodningen 1 innebär här att kvinnan för närvarande har en 

parrelation. Enligt tidigare forskning ökar detta risken för kvinnan att själv begå brott om 

partnern skulle vara brottsbelastad själv. Kodningen 1 innebär alltså en risk för kvinnan att begå 

brott. Denna kategori är ett exempel på en av de kategorier som är kodade åt motsatt håll. Alla 

kategorier kommer att  omvandlas så att de är kodade åt ett brottsavhållande håll. De kategorier 

som kommer att vändas är civilstånd, förekomst av alkohol, förekomst av narkotika, psykisk 

hälsa och tidigare domar.  

 

Då kategorin brottslighet är kodad som 1 (kvinnan är misstänkt för våldsbrott) respektive 2 

(kvinnan är misstänkt för annan brottslighet) kan denna kategori inte vändas på så vis att 

kategorin är kodad åt ett brottsavhållande håll och kommer därav att exkluderas från 

indexsummeringen. Detta beskriver Djurfeldt et al. 2010 (s, 449) som en viktig del i arbetet för 

att undvika störningar i index. 

 

Urval 

Beslutet om urvalsstorlek brukar bland annat vara en kompromiss mellan tid, pengar och behovet 

av precision (Bryman 2008, s.191). Eftersom forskningen har en kort och begränsad tidsram där 
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precision i arbetet inte är av absolut vikt består urvalet av 106 personutredningar insamlade från 

tjugofem tingsrätter i Sverige från Malmö i söder till Lycksele i norr. Urvalsstorleken motiveras 

utifrån syftet med forskningen där någon absolut precision inte eftersökts utan fokus ligger 

istället på att ge en indikation på de valda riskfaktorernas vikt för förklaring av kvinnlig 

brottslighet. 

 

Urvalet har skett via ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2008, s.194) kan kännetecknas 

av användandet av respondenter som för tillfället finns tillgängliga. Genom att skicka ut begäran 

om utlämning av personutredningar via e-post till 48 tingsrätter i Sverige insamlades totalt 106 

personutredningar från 25 tingsrätter. Vid kontakt med tingsrätterna informerades om syftet med 

uppsatsen och ett önskemål formulerades om ett svar innehållande tre till fem personutredningar 

gjorda på kvinnor misstänkta för brott. Tingsrätternas respektive registratorer har själva sökt 

fram och skickat personutredningar. Hur detta urval gått till framgår inte, vilket måste ses som en 

svaghet i studien. Brist på denna information försvårar för en generalisering av resultatet, 

eftersom urvalet kan vara ett resultat av den mänskliga faktorn (Bryman, 2008, s. 180). Detta kan 

förstås med att det finns en risk att de enskilda registratorerna påverkat urvalsprocessen genom 

att handplocka personutredningar. Eftersom denna process helt stått utanför författarnas makt 

måste denna hänsyn tas med i fråga om generaliserbarheten, vilken diskuteras längre ned.  

De mål som hanteras i respektive tingsrätt har en lokal förankring och kommer från dess 

geografiska domkrets (Sveriges Domstolar, 2017). 23 tingsrätter lämnade svar att de saknade 

möjlighet att göra sökningar specifikt på kön.  

 

Bortfall 

Bortfall i materialet är en felkälla som enligt Bryman (2008, s.179) inte rör själva 

urvalsprocessen. Bryman skriver att detta kan uppstå då individer väljs bort ur materialet då de 

t.ex. vägrar samarbeta, inte kommer till intervjutillfället eller om de av andra anledningar inte 

kan lämna den information som eftersöks på grund av t.ex. dyslexi eller psykisk störning. Vid 

genomläsning av personutredningarna har 13 utredningar valts bort på grund av att de saknar 

tillräcklig information. När det i personutredningarna tydligt framkommer att kvinnan inte har 

närvarat vid intervjutillfället och där eventuellt erhållen information är inhämtad från andra 

källor,  t.ex. socialtjänsten, har utredningen kodats bort. Detta då informationen inte har ansetts 
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vara tillräcklig att använda vilket även gäller de utredningar där endast information om tre 

kategorier eller färre framkommit. Då individer som ingår i ett sampel bedöms som olämpliga 

kan även dessa exkluderas (Bryman 2008, s.192). Bland personutredningarna fanns två kvinnor 

under 16 år vilka exkluderades eftersom dessa inte faller inom den satta ramen för kategorin 

kvinnor. En av de erhållna  personutredningarna gällde en man och exkluderades därav. 

 

Kausalitet  

Att fastställa kausalitetsriktning i en studie med tvärsnittsdesign är något Bryman (2008, s. 168) 

menar kan vara svårt. Sarnecki (2010, s. 132) stämmer in i detta resonemang och menar att det 

krävs en longitudinell studie för att med visshet, om än inte helt säkert, kunna förutspå om 

fenomen A verkligen ökar sannolikheten för fenomen B. Då denna studie under datainsamlingen 

inte tagit hänsyn till när de olika orsaksvariablerna uppstått i relation till när brottet begåtts, går 

det inte att dra några egentliga slutsatser om kausaliteten. Användningen av begreppet riskfaktor 

kan därav anses problematisk då det inte med säkerhet går att fastställa att en studerad riskfaktor 

gett upphov till brottslighet eller om själva brottet gett upphov till riskfaktorn. Däremot beskriver 

Sarnecki (2010, s. 133) att studier med tvärsnittsdesign kan ge en hänvisning om kausala 

slutsatser, de gånger det går att göra antaganden om en teoretisk fastslagning av händelsernas 

tidsordning. I denna studie finns observationer både med en viss fastslagen tidsordning men 

också sådana där orsak och verkan inte på något vis kan styrkas.  

 

Databearbetning 

Databearbetningen av personutredningarna har inletts med en kvantifiering för att möjliggöra för 

analyser av kvantitativ art. Schreier (2012, s. 59) beskriver en metod sprungen ur 

forskningsfrågan, där det första steget varit att skapa en kodram med utgångspunkt i 

frågeställningarna. Kodramen har utformats med en datadriven metod, där en genomgång av 

materialets innehåll legat till grund för valet av variabler. Variabler valdes utifrån den 

information som framgår i personutredningarna och som varit relevant. För att underlätta den 

efterföljande analysen har variabler kodats till JA (1), NEJ (2), eller USER MISSING (99). När 

kodramen färdigställts har författarna på varsin hand genomfört en pilotkodning varpå kodramen 

justerats för att bättre passa material och frågeställning. Då nya förslag till förändring och 

förbättring tillkommit efter varje pilotkodning har denna process upprepats flertal gånger. 



 

 

 

35 

 

Schreier belyser vikten av att genomgå denna process, eftersom nya insikter om schemats för- 

och nackdelar framkommer, nya insikter kan komma till och essentiella problem kan uppdagas 

och lösas innan den primära kodningen ska utföras (2012, s. 146). Allt material har sedan kodats 

av båda författarna där resultaten har jämförts och justerats då det inte har varit 

överensstämmande. Schreier (s.167) framhåller att denna process ökar den interna reliabiliteten 

och styrker resultatet då flera personer genomfört samma arbete och kommit fram till samma 

resultat. I detta skede togs beslut om att helt bortse från en av de valda variablerna på grund av 

en hög andel saknad data, något som inte tydligt framkom vid pilotkodningarna.  

 

Att kvantifiera material vid sekundäranalys av offentlig statistik är förenat med svagheter. 

Arbetet kan liknas vid att göra en innehållsanalys vilken Bryman (2008, s. 296f) menar endast 

kan hålla samma nivå som dokumenten den bygger på. Detta är särskilt påtagligt vid kodning av 

material som är insamlat i annat syfte än denna forskning och där författarna inte själva har styrt 

över datainhämtning från respondenterna. En datadriven metod vid utformningen av variablerna 

är därav en förutsättning. 

4.2 Kodning av materialet 

Valet att inkludera respektive kategori hämtade från personutredningarna har baserats på fakta 

från allehanda källor där tidigare forskning samt formulerade teorier om brottslighet varit av vikt. 

Relevanta kategorier har valts ut och inkluderats i undersökningen vilka legat till grund för 

kodningen av materialet. De kategorier som har kodats är brottslighet, familjeförhållanden, 

klimat under uppväxten, civilstånd, nuvarande umgänge, förekomst av alkohol, förekomst av 

narkotika, utbildning, psykisk hälsa, tidigare domar samt arbetslöshet. 

Kategorierna har formulerats som frågor där svaren kan anta två värden, antingen 1 eller 2. Kod 

1 står för svar ja och kod 2 står för svar nej. De kategorier som saknar information eller om 

informationen inte klart kan utläsas kodas svaret som user missing med värdet 99. 

 

Brottslighet  

I kategorin ställs frågan: Har kvinnan begått våldsbrott? 

Baserat på ovan beskriven teoriformulering av Messerschmidt (1986) tycks kvinnor vanligtvis 

göra sig skyldiga till ekonomisk brottslighet av lägre allvarsgrad. Messerschmidt menar att 
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kvinnors ekonomiska position i samhället påverkar den brottstyp de begår och sättet dessa begås 

på. Messerschmidt menar att detta grundas i att kvinnor värderar sig själva utifrån utseende 

vilket leder till att de oftare begår mildare brott,  t.ex. snatteri och stöld, i syfte att hålla en status. 

Messerschmidt skriver vidare att unga kvinnor ofta är arbetslösa och därav ekonomiskt utsatta 

vilket gör att de använder sig av stöld och bedrägeri för att bland annat skaffa sig monetärt 

kapital.  

 

Om det i personutredningen eller domslutet framkommer att kvinnan är misstänkt för ett brott 

som enligt lag (1962:700) faller inom kategorin Brott mot liv och hälsa (Brb. kap 3.) eller är 

misstänkt för rån eller grovt rån (Lag 1962:700, kap 8. 5 § och 6 §) kodas denna som våldsbrott 

med 1. Om kvinnan är misstänkt för ett brott som inte är att anses som ett våldsbrott kodas detta 

som 2. 

 

Familjeförhållanden  

I kategorin ställs frågan: Har kvinnan växt upp med båda föräldrarna?  

Familjära faktorer beskrivs av flertalet studier som viktiga för bedömning av risk för barns 

framtida brottslighet. Farrington (2001, s. 22) beskriver att fynden från The Cambridge Study 

visar att pojkar som separeras från en eller båda föräldrarna löper högre risk att senare begå brott 

än de som levt tillsammans med båda sina föräldrar upp till vuxen ålder. Dessa fynd 

överensstämmer med flertalet tidigare forskningsfynd, bland annat från studien av Kolvin et. al 

(1988, s. 83) genomförd på både pojkar och flickor där nära 53 procent av de undersökta 

brottsbelastade individerna växt upp i hem där föräldrarna splittrats. Detta motiverar valet av 

kategori. Som ovan beskrivet lyfter även Zahn et al. (2010, s.6) fram att instabilitet inom 

familjen är en viktig riskfaktor för speciellt flickor då flickor inom familjer som flyttat flera 

gånger (oavsett om flickan flyttat med eller utan sina föräldrar) blev signifikant 

överrepresenterade som narkotikabrukare och/eller kriminella. 

 

Om det i personutredningen framkommer att kvinnan under hela sin uppväxt, fram tills det att 

hon har flyttat hemifrån, har levt tillsammans med sina biologiska föräldrar kodas svarsalternativ 

1. Om kvinnans föräldrar har skilt sig eller avlidit någon gång innan kvinnan har flyttat hemifrån 

kodas svarsalternativ 2. Svarsalternativ 2 kodas även då kvinnan har växt upp hos, eller någon 
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gång under sin uppväxt innan hon flyttat hemifrån har placerats på fosterhem, bott hos släktingar 

eller någon annan form av boende som inte har varit hemma hos hennes biologiska föräldrar. 

Svarsalternativ 2 kodas också kvinnan bara vuxit upp med en ensamstående biologisk förälder. 

 

Klimat under uppväxten    

I kategorin ställas frågan: Har uppväxten varit bra? 

Valet av kategorin baseras på ovan beskriven forskning av Kolvin et al. där inverkan på 

brottslighet relateras till familjesituationen. Faktorer som undermåligt omhändertagande av barn 

och undermåliga modersegenskaper lyfts fram som faktorer vilka kan bidra till barnets framtida 

brottslighet. Detta går i linje med de fynd som presenteras av Zahn et al. (2010, s. 6) där de 

antyder att barn uppväxta i dysfunktionella familjer där de utsatts för barnmisshandel löper en 

ökad risk att begå brottsliga handlingar. Zahn et al. framför även att flickor tycks ha starkare 

band till sin familj genom hela livet och att utsatthet för till exempel misshandel, sexuella 

övergrepp eller bristande hemmiljö kan leda till framtida brottsligt beteende. 

 

Då kvinnan uttryckligen uppger i personutredningen att hennes uppväxt har varit bra, idyllisk, 

fantastisk eller använder ett annat uttryck som har liknande betydelse kodas svarsalternativ 1. 

Svarsalternativ 2 kodas då kvinna uttryckligen anger att uppväxten inte har varit bra på grund av 

att missbruk, fysiskt och psykiskt våld och/eller annan dysfunktionalitet har förekommit. Då 

uppväxtförhållandena framkommer som “bristfälligt” kodas detta som svarsalternativ 2. 

 

Civilstånd   

I kategorin ställs frågan: Är kvinnan för närvarande  i en relation? 

Kategorin inkluderas i studien med utgångspunkt i ovan beskriven sammanställning av Zahn et 

al. (2010) där de menar att flickors tidigare mognad leder till umgänge med äldre pojkar vilket i 

sin tur leder till ökad risk för deltagande i brottslighet. Det menas att romantiska relationer med 

en brottsbelastad partner korrelerar starkare med flickors brottslighet än med pojkars, likväl som 

flickors användning av alkohol eller narkotika. 
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Svarsalternativ 1 kodas då kvinnan uppger sig vara gift, ha en sambo, “träffar någon” eller har en 

pojkvän vid intervjutillfället. Svarsalternativ 1 kodas även då det i personutredningen 

framkommer att kvinnans relation har tagit slut på grund av nuvarande brottsmisstanke. 

Svarsalternativ 2 kodas då kvinnan uppger sig vara singel, ensamstående eller då skilsmässa har 

begärts ut innan intervjutillfället. 

 

Umgänge  

I kategorin ställs frågan: Är kvinnans umgänge prosocialt? 

Även här används fynd från studier presenterade av Zahn et al. (2010, s. 8), där det framgår att 

barn med hög brottsbelastning rapporterat ett umgänge med så gott som bara andra 

brottsutövande individer. Författarna framhäver också att ungdomar till stor del begår brottsliga 

handlingar i grupp, samt att flickors upptakt till brottslighet kan kopplas till ett umgänge med 

män. Med dessa argument är det vid ytterligare studier om riskfaktorer ytterst relevant att 

använda umgänge som undersökande faktor. 

 

Då kvinnan i personutredningen uppger att hennes umgänge är prosocialt kodas svarsalternativ 1. 

Om kvinnan i personutredningen beskrivit att hennes umgänge till största delen består av 

brottsbelastade, narkotikamissbrukare, personer som förväntar sig att kvinnan ska begå brott eller 

om det finns en eller flera samtidigt misstänkta personer i samma brottsmål kodas svarsalternativ 

2. 

 

Förekomst av alkohol  

I kategorin ställs frågan: Har eller har kvinnan haft ett missbruk/beroende/riskbruk av alkohol?  

Valet av kategori baseras på Benette et al. (2005, s.6) beskrivning av alkoholbruk som en faktor 

vilken kan vara bidragande till brottsligt beteende. Benette et al. menar vidare att konsumtionen 

av alkohol kan leda till olika former av störande beteenden och våldsamhet. Detta inkluderar 

även flera former av alkoholrelaterad brottslighet definierat i lagen, bland annat rattfylleri. 

 

Då kvinnan anger att hon har eller någon gång i sitt liv har haft ett beroende, missbruk eller 

riskbruk av alkohol kodas svarsalternativ 1. Svarsalternativ 1 kodas även då 
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självskattningsformuläret AUDIT påvisar att ett missbruk eller beroende av alkohol kan 

föreligga. Då alkohol uppges ha använts i ångestdämpande eller smärtlindrande syfte kodas detta 

som svarsalternativ 1. Svarsalternativ 2 kodas då AUDIT inte påvisar ett riskabelt bruk, 

missbruk, beroende och/eller då kvinnan uppger att hon inte har någon problematik med alkohol. 

 

Förekomst av narkotika  

I kategorin ställs frågan: Har eller har kvinnan haft ett missbruk/beroende/riskbruk av narkotika? 

Valet av kategorin baserades även denna gång  på Benette et al. (2005, s.6) uttryck om att 

alkohol och narkotika kan leda till brottsliga handlingar. Det beskrivs vidare att det är vida 

betrott att vissa inbrott, rån och snatterier är orsakade av droganvändare som söker olika sätt att 

finansiera sitt bruk. Kategorin är även viktig att undersöka då flickor kan tänkas vara känsligare 

för att hamna i ett missbruk då Zahn et al. (2010) ovan beskriver att de finns indikationer på att 

flickor kan komma att använda narkotika då deras partner har ett missbruk. Bruket kan vara 

kopplat till försök att passa in i en önskad umgängeskrets eller att vinna godkännande från sin 

partner. Som tidigare nämnts är all icke-medicinsk befattning med narkotika olaglig och kan i sin 

tur leda till annan brottslighet, varför narkotikabruk här används som undersökande variabel.  

 

Då kvinnan anger att hon har eller någon gång i sitt liv har haft ett beroende, missbruk eller 

riskbruk av narkotika kodas svarsalternativ 1. Svarsalternativ 1 kodas även då 

självskattningsformuläret DUDIT påvisar att ett missbruk eller beroende av narkotika kan 

föreligga. Då kvinnan uppger sig ha använt narkotika i smärtstillande och ångestdämpande syfte 

kodas svarsalternativ 1. Svarsalternativ 2 kodas då kvinnan uppger att hon inte har någon 

problematik med narkotika. Om kvinnan uppger sig ha “provat” narkotika någon gång i livet 

kodas detta som svarsalternativ 2 då det inte uttryckligen och nödvändigtvis behöver anses 

föreligga en problematik av detta. 

 

Utbildning 

I kategorin ställs frågan: Är kvinnans lägsta utbildningsnivå på gymnasienivå? 

I en sammanställning av forskning på ämnet riskfaktorer för flickors brottslighet finns tydliga 

indikatorer på att en stark anknytning till skolan verkar brottsavhållande (Zahn et al., 2010, s. 
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10). Författarna förklarar detta med att flickor i högre utsträckning än pojkar värderar sin 

skolgång högt och med detta också bryr sig om vad deras lärare tycker om dem. De beskriver 

också forskning som visar att den brottsavhållande effekten återfinns även hos de barn med ett 

umgänge av brottsutövande kamrater. Valet av utbildning som undersökande faktor baseras på 

dessa fynd.  

 

Då kvinnans uppger sig ha slutfört en gymnasieutbildning eller på annat vis studerat och uppnått 

en gymnasiekompetens kodas svarsalternativ 1. Då kvinnans högsta slutförda utbildning är en 

grundskoleutbildning eller då hon ej har någon avslutad utbildnings kodas svarsalternativ 2. 

 

Psykisk hälsa   

I kategorin ställs frågan: Har kvinnan haft problem eller har kvinnan pågående problematik med 

sin psykiska hälsa innan hon blev misstänkt för brott? 

Valet av kategori baseras på tidigare beskriven forskning av Vitopoulus et al. (2012) där psykisk 

ohälsa lyfts fram som en viktig men försummad faktor för den kvinnliga brottsligheten. I likhet 

med Vitopoulos et al. uttrycker även Van der knaap et al. att emotionella svårigheter en kvinna 

kan uppleva är den faktor som har visat sig vara mest inflytelserik vid förklaring av kvinnlig 

brottslighet. 

 

Då kvinnan uttryckligen uppger att hon inte mår bra psykiskt kodas svarsalternativ 1. All form av 

psykisk problematik som framkommer under intervjun, oavsett allvarsgrad, kodas som 

svarsalternativ 1. Medfödd dysfunktionalitet kommer i denna undersökning inte att anses som en 

psykisk problematik som bidrar till kriminellt beteende då detta inte är något kvinnan själv kan 

inverka på eller som andra i hennes omgivning kan ha påverkat. Vid förekomst av enbart detta 

kodas den psykiska hälsan med svarsalternativ 2. Svarsalternativ 2 kodas även då kvinnan 

uppger sig inte ha eller ha haft någon psykisk problematik. Mildare former som stress och 

sömnsvårigheter kodas som svarsalternativ 2. 

 

Tidigare domar  

I kategorin ställs frågan: Är kvinnan tidigare dömd för brott? 
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Kriminalvårdens sammanställda statistik över återfall i brott visar att strax över 20 procent av de 

kvinnor som dömts till någon slags påföljd inom kriminalvården återfaller i brott inom 3 år 

(2016, s. 71). Detta gäller då endast återfall där de återigen döms till en påföljd inom 

kriminalvården, samt endast inom tre år från ingångshändelsen. Kriminalvården beskriver också 

att av de som under året 2016 togs in på anstalt hade 54 procent verkställt minst en 

kriminalvårdspåföljd under de senaste fem åren (s. 15). Dessa siffror är något problematiska att 

använda då de representerar både kvinnor och män samt gäller endast brott där vistelse på anstalt 

dömts som påföljd. Det kan då tänkas att siffran justerad för endast kvinnor bör vara mindre, 

eftersom det redan argumenterats för att kvinnor i högre grad begår mindre allvarlig brottslighet 

samt är underrepresenterade i kriminalvårdsstatistiken. Trots detta är det av intresse att mäta 

brottsbelastade kvinnors antal tidigare domar. 

 

Då det enligt belastningsregistret framkommer att kvinnan sedan tidigare är dömd för brott kodas 

detta som svarsalternativ 1. Böter för diverse trafikförseelser kommer inte att räknas som tidigare 

brott och kodas som svarsalternativ 2. Då det uppges att kvinnan inte har en tidigare belastning 

kodas svarsalternativ 2. 

 

Arbete   

I kategorin ställs frågan: Har kvinnan vid intervjutillfället ett arbete? 

Kategorin inkluderas i studien med utgångspunkt i studien av Van der knaap (2011) där arbete 

framkommer som en brottsavhållande faktor. 

 

Då kvinnan uppger sig ha en heltids-, deltids- eller timanställning som genererar en inkomst 

kodas svarsalternativ 1. Svarsalternativ 1 kodas även då kvinnan uppger sig ha förlorat sitt arbete 

på grund av nuvarande brottsmisstanke. Då kvinnan vid intervjutillfället uppger sig vara 

arbetslös eller sakna annan form av sysselsättning som genererar en inkomst och  som kan anses 

konform till samhället kodas svarsalternativ 2. Kvinnor som uppger att de studerar, är 

sjukskrivna eller pensionerat sig från arbetsmarknaden kodas som missing (99).  
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4.3 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Bryman (2008, s. 194) beskriver att ett bekvämlighetsurval kan ge väldigt intressanta resultat 

men begränsar samtidigt möjligheterna till att generalisera dessa, då respondenterna som använts 

är de som funnits tillgängliga för forskaren vid tillfället för undersökningen. Bryman menar 

vidare att det därav är svårt att avgöra vilken population stickprovet är representativt för. 

Problemet ligger i att bekvämlighetsurvalet alltför ofta är för snävt och inte ger en representativ 

bild av populationen (Bryman 2008, s. 194). Dessutom måste tingsrättens eget urvalsförfarande 

tas i beaktande då författarna inte vet hur de valde personutredningar att skicka. Att göra något 

uttalande kring representativiteten är därför inte möjligt. 

 

Valet av att använda ett bekvämlighetsurval kan motiveras utifrån syftet i att endast ge en 

indikation på förekomsten av riskfaktorer hos brottsmisstänkta kvinnor. Bryman (2008, s. 194) 

menar på att en undersökning genomförd med ett bekvämlighetsurval kan ligga till grund för 

vidare forskning. Det går att argumentera för möjligheten att generalisera resultatet utifrån 

bekvämlighetsurvalet författarna valt på den undersökta population av kvinnor som begått brott 

där de riskerar att dömas till straff i anstalt eller frivård. Bryman (2008, s. 199) beskriver just 

detta som avgränsning: generaliseringen begränsas till den population från vilken samplet är 

hämtat. Det måste här också tas hänsyn till brister i urvalsprocessen vilka nämnts tidigare. Dessa 

brister kan ha en negativ inverkan på generaliserbarheten.  

 

Med reliabilitet menas måttets pålitlighet och följdriktighet (Bryman 2008, s. 161). Bryman 

diskuterar vidare vikten av måttets stabilitet där stabiliteten bedöms utifrån om ytterligare 

mätningar kan göras på samma grupp med samma resultat. Respondenterna bör alltså lämna 

samma svar vid ytterligare en intervju för personutredning. Bryman (2008, s.161) beskriver att 

problemet med denna procedur är den eventuella påverkan den första mätningen har på den 

andra där ett kort intervall mellan mätningarna kan leda till att respondenterna svarar precis 

likadant vid den andra observationen som vid den första. Det benämns också att ett långt 

intervall istället kan orsaka alltför stora variationer då yttre omständigheter kan ha en påverkan 

på respondentens svar. Studien berör stora delar känsligt material och det kan tänkas att 

respondenterna förhållande till intervjupersonen spelar en viss roll i inhämtningen av materialet. 

Det är också tänkbart att intervjuare beter sig på olika sätt, vilket kan påverka hur mycket 



 

 

 

43 

 

information respondenten delger intervjuaren. Detta kan vara en bidragande faktor som kan 

påverka eventuell stabilitet i måttet. Intern bedömarreliabilitet är viktig vid forskning då flera 

personer analyserar olika delar av materialet (Bryman, 2008, s. 160). Olika tolkningar av 

materialet kan utgöra en risk för reliabiliteten om de inte överensstämmer. I studien har därför 

allt material tolkats och kodats av båda författarna för att sedan jämföras och justerats till 

överensstämmelse. 

 

Validitet gäller måttets riktighet och om det faktiskt mäter begreppet i fråga (Bryman, 2008, s. 

163.) I denna studie kan inte denna validitet säkerställas fullt ut. Det går inte att dra klara 

slutsatser om kvinnors riskfaktorer för brott utifrån den mätning som är utförd, men det går att få 

ledtrådar.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Att använda personlig information kan när man ser till de fyra etiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet verka etiskt 

problematiskt. Bryman (2008, s.131) menar att forskare ska informera berörda personer om den 

aktuella undersökningens syfte och deras frivillighet till deltagande. Då det inte har funnits 

någon direktkontakt med deltagarna har detta inte genomförts och det kan vara svårt att bekräfta 

om deltagarna informerats om denna möjlighet vid tillfället för intervjun. Deltagarna har inte haft 

möjligheten att lämna samtycke till deltagande, däremot kan problematiken tänkas undvikas 

genom att materialet är offentliga handlingar tillgängliga för allmänheten. Det finns ingen 

möjlighet att bekräfta om kvinnan vid intervjun för personutredningen tydligt har informerats om 

vad en personutredning är och att denna är en offentlig handling och kan komma att användas i 

andra syften. Bryman (2008, s.132) beskriver konfidentialitetskravet där det läggs vikt på att 

behandla personer som ingår i undersökningen med anonymitet och integritet. Kravet har 

beaktats genom att materialet förvaras på säker plats och finns endast tillgängligt för oss 

forskare. De enskilda personakterna har tilldelats varsin kod vilken har använts som enda 

identifikation. Genom att endast använda informationen som erhålls i materialet i forskningssyfte 

upprätthålls det som Bryman (2008, s.132) beskriver som nyttjandekravet. 

 

 



 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

45 

 

5. Resultat och analys 

Resultatet kommer att redovisas i text, tabell- och diagramform där siffror framtagna med hjälp 

av frekvenstabeller i statistikprogrammet SPSS kommer att ställas mot siffror hämtade från 

offentlig statistik. En genomgång av tidigare forskning kommer att presenteras i textform.  

5.1  Analys av frekvenstabeller och offentlig statistik 

I bilaga 1 återfinns respektive frekvenstabell för varje riskfaktor vilka har sammanfattats i Tabell 

1 nedan. Dessa siffror redovisas även i diagrammet under Tabell 1. 
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Familjeförhållanden 

Enligt tabell 1 kan utläsas att 33,7 procent av kvinnorna i den undersökta populationen  har växt 

upp med bara en förälder, hos släktingar och vänner eller fosterhem. Den statistiska centralbyrån 

(SCB) rapporterar att år 2012 fanns 1,9 miljoner barn i Sverige där 25 procent av barnen växte 

upp med separerade föräldrar (SCB 2014b). Andelen som inte har vuxit upp med båda föräldrar 

är något högre i den undersökta populationen.   

 

Civilstånd 

Enligt tabell 1 uppges att 66,2 procent av kvinnorna i den undersökta populationen har en 

nuvarande relation med en partner. Kvinnan är antingen gift, sambo, eller uppger sig vara i ett 

förhållande. Enligt SCB (2014a) ses en fördelning av kvinnor och män i respektive kategori av 

hushållsställning. Det totala antalet kvinnor som är gifta eller lever i samboförhållande uppgår 

till 2 213 542 kvinnor, vilket utgör 45,8 procent av den totala kvinnliga andelen av befolkningen.   

 

Förekomst av alkohol   
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Tabell 1 visar relationen av förekomsten av alkohol mellan den undersökta populationen och 

normalbefolkningen. Enligt tabellen kan utläsas att 42,9 procent av kvinnorna i populationen har 

eller har haft ett riskabelt bruk, missbruk eller beroende av alkohol. Enligt 

folkhälsomyndighetens undersökning gällande alkoholvanor uppgav 13 procent av kvinnorna år 

2016 att de hade ett riskabelt bruk av alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 

 

Förekomst av narkotika    

Tabell 1 visar att 30,6 procent av kvinnorna inom den undersökta populationen har eller har haft 

problem med narkotika någon gång i livet. På Folkhälsomyndighetens (2016) hemsida 

framkommer att narkotikaanvändningen bland normalbefolkningen har varit stabil mellan 2004-

2015 vad gäller bruk någon gång i livet, bruk det senaste året och bruk den senaste månaden. 

Vidare presenteras att STAD (2014) genomförde undersökningen ANDT (alkohol-, narkotika-, 

dopnings- och tobakspolitiken) som påvisade att två procent av kvinnorna i normalbefolkningen 

har använt narkotika de senaste tolv månaderna. 

 

Utbildningsnivå 

År 2017 var Sverige befolkat av totalt 3 603 580 kvinnor i åldrarna 16-74 år (SCB, bilaga 2). Av 

dessa hade 81,9 procent som lägst en avslutad tvåårig gymnasieutbildning, siffror som är 

markant högre än hos den undersökta gruppen av brottsmisstänkta kvinnor där endast 62,2 

procent angett likvärdig utbildningsnivå. 

 

Psykisk hälsa    

Tabell 1 visar andelen kvinnor i den undersökta populationen och normalbefolkningen som har 

problem med psykisk hälsa. Tabellen visar att 76,5 procent av kvinnorna i den undersökta 

populationen som har angett information om sin psykiska hälsa har problem med denna. 

Enligt folkhälsomyndigheten (2018a) har det psykiska måendet försämrats hos 

normalbefolkningen då den år 2016 visar på den högsta nivån av dåligt psykisk mående bland 

kvinnor sedan 2006. 19 procent av kvinnorna i normalbefolkningen uppger sig ha ett försämrat 

psykiskt mående. 
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Arbetslöshet 

Arbetslösheten hos kvinnor i Sverige uppmättes år 2017 till 6,4 procent (SCB 2018, s. 8.). Detta 

kan jämföras mot den undersökta gruppen där arbetslösheten uppgick till 40 procent. 

 

Kategorierna tidigare domar, umgänge samt våldsbrott är svåra att hitta jämförande statistik till. 

Dessa kategorier kan däremot ge en indikation på läget inom populationen brottsmisstänkta 

kvinnor. Enligt tabell 1 kan avläsas att 52,2 procent av de brottsmisstänkta kvinnorna är 

brottsbelastade sedan tidigare; 56,6 procent av kvinnorna har ett prosocialt umgänge; 41,9 

procent av kvinnorna har vuxit upp med båda föräldrarna och 26,7 procent av kvinnorna har gjort 

sig skyldiga till någon form av våldsbrottslighet. 

 

Utifrån jämförelser av framtagna frekvenstabeller och den offentliga statistiken kan en 

indikerande slutsats dras om att faktorerna psykisk ohälsa, riskbruk av alkohol, riskbruk av 

narkotika samt arbetslöshet kan anses vara överrepresenterade i populationen brottsmisstänkta 

kvinnor. Faktorerna familjeförhållande, utbildningsnivå och civilstånd påvisar lägre skillnad 

mellan de båda grupperna. Faktorn familjeförhållande skiljer sig mycket lite åt mellan grupperna 

(8,7 procentenheter) jämfört med resterande faktorer, vilket kan anses förvånande. En bidragande 

orsak till detta kan vara metodologiska problem, vilket diskuteras närmare under 

diskussionsavsnittet.   

5.2 Framträdande riskfaktorer baserat på tidigare forskning 

Tillsammans med de mätbara faktorerna inkluderade i denna studie tyder en genomgång av den 

tidigare forskningen på att psykisk ohälsa och familjär dysfunktionalitet är de mest framträdande 

riskfaktorerna för kvinnors brottslighet. Vitopoulos et al. (2012) lyfter fram mental hälsa, 

missbruk och familjär dysfunktionalitet som viktiga faktorer för kvinnlig brottslighet, faktorer 

som inte anses tillhöra kategorin för brottsliga riskfaktorer i samhället. Van der knaap et al. 

(2011) talar i likhet med Vitopoulos om vikten av emotionella svårigheter för den kvinnliga 

brottsligheten. Zahn et al. (2010) beskriver att mentala hälsoproblem som ångest, depression och 

posttraumatisk stress oftare diagnostiseras hos flickor än pojkar  och anses därav vara en starkare 

prediktion för flickor och deras brottslighet. Detta är resultat som tydligt framkommer vid de 

analyser genomförda i denna studie.  
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Van der knaap et al. (2011) lyfter även fram faktorer som utbildning, arbete  och relation med 

familj och partner som viktiga faktorer. Farrington (2001) talar i linje med tidigare nämnda 

forskare om vikten av familjär dysfunktionalitet där separationen från en eller båda föräldrarna är 

en benämnd faktor. Även Kolvin et al. (1988) lyfter fram den påverkan som familjär 

dysfunktionalitet kan ha där separation av föräldrar, undermåligt omhändertagande samt 

undermåliga modersegenskaper kan ha en negativ inverkan på barnet. Zahn et al. (2010) 

fortsätter med att betona att flickor är mer känsliga än pojkar för trauma och dysfunktionalitet i 

hemmet än pojkar. Det menas att misshandel, sexuella övergrepp och bristande översyn av 

flickor i hemmiljö kan öka risken för risktagande beteende och ge upphov till brottsligt beteende.  

I tabell 2 nedan visas en översikt av de undersökta riskfaktorerna och i vilka av de inkluderade  

studierna som dessa benämns som viktiga riskfaktorer för brottslighet. Exemplifierat visar den 

att all forskning upptagen i denna studie undersökt och fastställt en korrelation mellan 

uppväxtklimat och brottsbelastning. Detta kan tyda på att kvinnors uppväxtklimat är en mycket 

stark prediktor för deras senare brottsbelastning. Familjeförhållanden, umgänge, utbildningsnivå 

samt psykisk ohälsa har visat sig vara viktiga riskfaktorer i tre av de undersökta studierna, vilket 

bör tyda på att även de är viktiga riskfaktorer för kvinnors brottslighet.  

 

 



 

 

 

50 

 

5.3 Förekomst av flera riskfaktorer samtidigt inom gruppen brottsmisstänkta kvinnor 

Förekomsten av flera riskfaktorer samtidigt inom gruppen brottsmisstänkta kvinnor studerades 

genom att skapa ett index bestående av nio undersökta riskfaktorer. Utifrån en frekvenstabell 

över index (bilaga 3) visar valid percentage fördelningen av antalet riskfaktorer inom den 

undersökta gruppen brottsmisstänkta kvinnor, exklusive bortfall. En förenklad sammanställning 

kan ses nedan i Tabell 3. Tabellen tyder på att förekomsten av multipla riskfaktorer tycks vara 

vanligt inom den undersökta gruppen. Vanligast förekommande är att kvinnorna i den 

undersökta gruppen har fyra av de inkluderade riskfaktorerna (27,8%). Näst vanligast är 

förekomsten av 2 riskfaktorer (16,7%).  
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Studiens resultat visar på att de studerade riskfaktorerna förekommer i större utsträckning inom 

den undersökta gruppen brottsmisstänkta kvinnor. Det finns indikationer på att riskfaktorerna 

presenterade i genomgången av tidigare forskning är överensstämmande med fynden i denna 

studie. Utifrån Tabell 1. presenterad under resultat kan ses att de största skillnaderna mellan 

populationen brottsmisstänkta kvinnor och normalbefolkningen kan urskiljas vid faktorerna 

förekomst av narkotika, förekomst av alkohol, psykisk hälsa och arbetslöshet.  

 

Kvinnorna i den undersökta gruppen har även i större utsträckning än kvinnor i 

normalbefolkningen växt upp utan båda sina biologiska föräldrar (33,7 procent respektive 25 

procent). Resultaten visar också att de i högre grad har en relation med en manlig partner (66,2 

procent respektive 45,8 procent) men att de är färre i antal än kvinnor i normalbefolkningen som 

har en gymnasieutbildning motsvarande minst två år (62,2 procent respektive 81,9 procent). 

Indexanalysen visar att det är vanligt att kvinnorna i den undersökta gruppen har flera av de 

undersökta riskfaktorerna, då den kumulativa procentsatsen enligt frekvenstabellen över index 

(bilaga 3) visar att endast 7,8 procent av kvinnorna har 0-1 riskfaktor. 

 

6.2 Jämförelse med tidigare forskning 

Den tidigare forskningen överensstämmer till stor del med resultatet av studien. Enligt tidigare 

forskningen är psykisk hälsa och familjär dysfunktionalitet de mest framträdande riskfaktorerna 

för kvinnlig brottslighet. Dessa stämmer delvis väl överens med resultatet av denna studie då 

psykisk ohälsa är en tydligt framträdande faktor bland den undersökta gruppen av 

brottsmisstänkta kvinnor. Dock påvisas ingen markant förekommande skillnad vad gäller 

familjär dysfunktionalitet mellan den undersökta gruppen och normalbefolkningen. De mer 

framträdande faktorerna är istället förekomsten av narkotika, förekomsten av alkohol samt 

graden av arbetslöshet. Den tidigare forskningen framhåller även samhällsstrukturer som en 

faktor till kvinnors brottslighet och den brottstyp de oftast gör sig skyldiga till. Tidigare 
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beskriven forskning av Parker och Reckenwald (2008) diskuterar en koppling mellan patriarkat 

på det privata planet och kvinnors större sårbarhet och underordning i samhället.  De menar att 

patriarkat finns  i många olika strukturer och på flera olika plan samhälleligt och privat (Parker & 

Reckenwald 2008, s. 18). De framhåller att samhällsstrukturer är en faktor till kvinnlig 

brottslighet och den brottstyp de oftast gör sig skyldiga till. Bland annat menas att kvinnors 

oavlönade hemarbete har en viss koppling till brottslighet. Dessvärre har denna faktor inte varit 

möjlig att undersöka i denna studie. 

6.2.1 Problematisering av statistisk jämförelse  

Anledningen till den observerade skillnaden mellan tidigare forskning och denna studie kan bero 

på problem i den statistiska jämförelsen, vilket kan ha påverkat resultatet. Med detta menas att 

statistiken inte är direkt jämförbar. I studiens datamaterial och -bearbetning har barnets placering 

i fosterhem inkluderats i faktorn familjeförhållande, ett förhållande vilket den jämförande 

statistiken inte redogör för. Dessutom har kvinnans eventuella relation med en partner oavsett 

boendesituation inkluderats i faktorn civilstatus medan den från SCB hämtade informationen om 

samma faktor endast inkluderar sammanboende partners. Detta kan ha resulterat i att de 

uppmätta observationerna över- eller underskattas, varpå tydliga jämförelser inte kan göras. Det 

går ändå att argumentera för att utifrån de siffror som uppmätts kunna diskutera ett resultat, så 

länge det tydligt klargjorts vilka metodologiska svagheter som finns och vilken påverkan de kan 

ha haft. I dessa fall ska siffror och slutsatser betraktas med viss reservation.  

De mest framträdande riskerna i denna studie är psykiska problem, där skillnaden mellan den 

observerade gruppen och kontrollgruppen är 76,5 procent mot 19 procent. Den tidigare 

forskningen antyder att flickors psykiska mående påverkas negativt av fler faktorer än vad som 

registrerats hos pojkar, men också att flickor i högre utsträckning exponeras och utsätts för dessa 

faktorer (Zahn et al., 2010, s. 3). I denna studie måste kausaliteten mellan de undersökta 

faktorerna och brottslighet problematiseras. De metodologiska förutsättningarna medför att det 

inte säkert går att slå fast vilken inverkan den psykiska hälsan har på den brottsbelastade 

kvinnan. Det kan till lika stor del vara ett omvänt kausalitetsförhållande där det är involveringen 

i brottsliga aktiviteter som orsakat hennes psykiska ohälsa, vilket också gäller för flertalet av de 

undersökta variablerna. Däremot kan det med hjälp av fynd från den tidigare forskningen antydas 
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att det även finns en kausalitet där utsatthet för olika typer av händelser orsakar psykisk ohälsa 

hos flickor och kvinnor, varför de senare begår brottsliga handlingar (Zahn et al., 2010, s. 3). 

Samma diskussion om kausalitet måste göras när det gäller bruk av alkohol och narkotika. 

Resultatet från studiens analys visar en hög andel brottsbelastade kvinnor med någon typ av 

substansbruk, där 42,9 procent i observationsgruppen uppgett att det någon gång i livet haft ett 

problematiskt bruk, riskbruk eller beroende av alkohol jämfört med normalbefolkningen där 

samma siffra uppskattas till 13 procent. Missbruk av narkotika återfinns hos 30,6 procent i 

observationsgruppen medan användningen i normalbefolkningen de senaste tolv månaderna 

uppgår till 2 procent.. Här kan det diskuteras om substansbruket är en effekt av brottsligheten 

eller tvärtom, något studien inte kan ge svar på. Fynd i tidigare forskning pekar mot en kausalitet 

där utsatthet för trauma i barndomen kan leda till bruk av alkohol och/eller narkotika, vilket i sin 

tur kan leda till brottslighet (Zahn et al., 2010). Samma författare beskriver också problematiken 

med flickors kärleksrelationer med äldre, brottsbelastade män, vilket kan orsaka en uppstart av 

deras eget bruk av alkohol och/eller narkotika. Deras eventuella medverkan i brottsliga 

aktiviteter kan i denna kontext vara en direkt följd av relationen med den brottsbelastade partnern 

såväl som ett resultat av deras substansbruk.  

6.3 Resultatet i relation till tidigare forskning och teori 

Enligt resultatet är flera av de undersökta riskfaktorerna överrepresenterade inom gruppen av 

brottsmisstänkta kvinnor. Alla jämförda riskfaktorer förekommer dessutom i större utsträckning i 

den undersökta populationen än i normalbefolkningen av kvinnor i Sverige. Resultatet tycks tyda 

på en hög sårbarhet hos kvinnor misstänkta för brott. En intressant aspekt av de fynd som studien 

genererat är den framträdande inverkan av psykisk ohälsa som de brottsmisstänkta kvinnorna 

tycks lida av i jämförelse med normalbefolkningen. Psykisk ohälsa är sedan tidigare en känd 

riskfaktor för brottslighet men Vitopoulos et al. (2012) talar om att den ofta försummas och inte 

ges den  uppmärksamhet och hänsyn som den bör ha, speciellt vid hantering av kvinnor inom 

rättssystemet. 

 

Kvinnornas högre sårbarhet i samhället diskuteras av Messerschmidt (1986) i teorin om 

socialistisk feministisk kriminologi, där kvinnan beskrivs vara av lägre social och ekonomisk 

status i samhället. Messerschmidt (1986, s. 32f) beskriver den urtida kvinnan i jakt- och 
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samlarsamhällen som ägare av sin egen sexualitet och mer jämlik mannen, medan det nutida 

samhällsklimatet reducerat kvinnan till en manlig ägodel i det normativa, heterosexuella 

förhållandet. Kvinnan har, enligt Messerschmidt, i många kulturer och samhällen reducerats till 

en av männen kontrollerad följare. Exemplifierat beskriver han vikten av kvinnans oskuld vid 

giftemål samt den otänkbarhet sex utanför äktenskapet är i många kulturer. Han menar också att 

den normativa heterosexualiteten, vilken är institutionaliserad i den patriarkala könsordningen, 

tenderar att tvinga kvinnor både till moderskap men också till en underkastelse av mannens 

kontroll över deras reproduktion och deras betalda arbete. För att förankra detta med studiens 

fynd behöver diskussionen övergå till konsekvenserna av samhällsordningen. Messerschmidt (s. 

44) diskuterar möjligheter till varför kvinnor begår brott, vilket leder in på hennes psykiska 

mående. Han förklarar att kvinnors antisociala beteenden relaterar till hennes förtryckta och 

maktlösa position, både i hemmet och på arbetsmarknaden. När kvinnan inte längre kan stå ut 

med denna utsatthet för dominans tar detta sig uttryck i olika typer av självdestruktiva antisociala 

beteenden, till exempel olika typer av substansbruk, mental sjukdom eller självmord. Den starka 

överrepresenterationen av psykisk ohälsa samt förekomst av olika typer av substansbruk i 

gruppen för brottsmisstänkta kvinnor kan knytas an till Messerschmidts resonemang. 

Messerschmidt (1986) skriver även om att kvinnor har lärt sig att värdera sig själva utifrån hur de 

ser ut och hur de klär sig, där det kan tänkas att kvinnorna i den undersökta gruppen påverkas i 

större utsträckning av denna rådande samhällsstruktur. Det kan då tänkas att samhällsstrukturens 

utseendefixering av kvinnor kan leda till psykisk ohälsa om utseende målet är omöjliga att nå, 

eller att  brottsliga beteenden används för att tillskaffa medlen för att nå dessa mål. Det är möjligt 

att relatera tillbaka till den samhällsstruktur vilken presenteras som en problematisk aspekt av 

den kvinnliga brottsligheten (Parker & Reckenwald, 2008). De menar att kvinnors underordning 

i sociala institutioner, kvinnors ogynnsamhet i det sociala rummet samt den ojämlikhet som finns 

mellan könen är bidragande till den kvinnliga brottsligheten.  

 

Christie har publicerat sin text om det idealiska offret år 2011, 25 år senare än Messerschmidts  

(1986) formulerande av sin teori, ändå skriver de båda författarna om nutida, samtida kulturella 

dominansbeteenden inom familjen. Christie förklarar att mäns världsåskådning att inte tillskriva 

offerskap till kvinnor utsatta för hårdhänt behandling inom ramarna för en relation är en del av 

ett kulturarv av manlig dominans (s. 49). Han förtydligar detta normaliserande med benämningen 
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lägenhetsbråk, vilket han beskriver använts av polisen fram tills alldeles nyligen för det som idag 

benämns våld i nära relation. Hela denna diskussion kan förstås som att kvinnor på grund av sitt 

kön och den rådande samhällsordningen utsätts för  trauman vilka de inte tillskrivs offerskap för. 

Denna utsatthet kan tänkas vara en förklarande faktor till kvinnors brottslighet.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Trots att det finns forskning som verkar överensstämma med verkligheten uppmärksammas idag 

fortfarande tillkortakommanden i arbetet med kvinnor som under sin uppväxt och sitt fortsatta 

vuxenliv exponeras för de riskfaktorer som just nämnts. Baserat på ovan beskrivning om 

kvinnans lägre ställning i samhället bör den fortsatta forskningen fokusera på att öka förståelsen 

för riskfaktorer som är speciellt viktiga för kvinnor och samtidigt ta fram evidensbaserade 

angreppssätt för hur nya tankesätt och  kunskaper om kvinnor och deras brottslighet ska spridas 

och implementeras. Framtida forskning bör fokusera på förekomsten av multipla riskfaktorer där 

en kartläggning av vanligt samförekommande riskfaktorer kan vara fördelaktigt. Vidare bör 

fokus riktas på preventiva åtgärder för att skydda flickor från utsatthet och trauma samt på 

evidensbaserade behandlingsmetoder för kvinnor vilka redan begått brott. Med evidensbaserade 

behandlingsmetoder menas här en könsspecifik behandling där specifika och mest framträdande 

faktorer för kvinnors brottslighet får spela huvudrollen. 
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