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Abstract 
 

There is a general perception that women are victims and men are the perpetrators of 

sexual offense. Female perpetrators of sexual crimes have been neglected in the 

research literature, because female sex offenders do not live up to preconceptions of 

female as motherly and caring. Females tend to be responsible for a very small portion 

of all crimes and are estimated to account for 1-2% of all sexual offenses. Theories use 

to discuss female sex offending include neutralization of behavior, mental health and 

feminist theory. The aim of the present study was to describe female sex offenders and 

examine the relationship between the perpetrator and the victim by analyzing court 

judgments. Convictions (N=22) from the Swedish district courts, where female 

convicted of sexual crimes in accordance with legislation on sexual crimes during the 

years 2008-2013 were examined. Significantly more females (82%) denied the offenses 

they were charged off.  The majority of the perpetrators had a relationship with the 

victims and carried out their crimes with a male accomplice. Of the 27 sexual crimes 

perpetrated, 63% of the victims were under 18 years old and were primarily female. 

Most women in this study were given a sanction of a non-custodial nature. Female sex 

offenders are a relatively unexplored group of sexual offense perpetrators. They do exist 

and sexual offending causes a great deal of harm to victims and society, so it is worth 

studying. 
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Sammanfattning 
 

Det föreligger en uppfattning som kvinnor som offer och män som förövare av 

sexualbrott. Kvinnor som förbrytare av sexualbrott har därför negligerats, då detta inte 

lever upp till föreställningar om kvinnan som moderlig och omsorgsfull. Kvinnor 

tendera att utgöra en mycket liten del av alla brott och uppskattas svara för 1-2% av 

samtliga sexualbrott. Kvinnors sexualbrottslighet diskuteras utifrån neutralisering av 

beteenden, psykisk ohälsa och feministisk teori. Syftet med studien var att med 

utgångspunkt i tingsrättsdomar deskriptivt beskriva kvinnor skyldiga till sexualbrott och 

dess brottsoffer samt undersöka och redogöra för samband mellan gärningsperson och 

brottsdrabbad. Lagföringsbeslut (N= 22) från Sveriges tingsrätter där kvinnor dömts för 

sexualbrott i enlighet med sexualbrottslagstiftningen under åren 2008-2013 har utgjort 

studiens urval. Studien har en deskriptiv undersökning design, varvid en kvantitativ 

metod varit lämplig.  Signifikant fler kvinnor (82%) i studien förnekade de gärningar 

som de åtalats för. De sexualbrottsdömda kvinnorna hade i hög utsträckning en känd 

relation till den brottsdrabbade och genomförde många gånger sina brott tillsammans 

med en manlig medbrottsling. Av det totala antalet sexualbrott som inkluderats i studien 

(n=27) var 63% av de brottsdrabbade under 18 år och var i hög utsträckning av 

kvinnligt kön. Majoriteten kvinnorna i studien tilldömdes en huvudpåföljd av icke 

frihetsberövande karaktär snarare än att de frihetsberövades för sina brott. Kvinnor som 

sexualförbrytare är ett relativt outforskat område som tillägnats mycket lite 

uppmärksamhet. Kvinnor som förövare av sexualbrott existerar och är därför värt att 

belysa. 

 

Nyckelord: Kvinnliga sexualförbrytare, kvinnlig kriminalitet, sexualbrott, domar, 

kvinnor. 
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Inledning 

I alla samhällen tenderar sexualbrott att betraktas som brott av den mest avskyvärda 

karaktär (Tsopelas, Spyridoula & Athanasios, 2011). Runt decennieskiftet 1980- 90 

uppmärksammades manliga sexualförbrytare i samhället som såväl inom rättsväsendet 

(Vandiver & Walker, 2002), varvid sexualbrott betraktats som ett typiskt manligt 

fenomen (Sandnabba, Christianson & Granhag, 2008; Wijkman, Bijleveld, Hendriks, 

2010), vilket har föranlett en övertygelse om män som förövare och kvinnor som offer 

för sexualbrottslighet (Boroughs, 2004; Hetherton, 1999; Hradilova Selin & Shannon, 

2012; Sandnabba et al., 2008). Vilket således utgjort grunden för generella antaganden 

om att sexualförbrytare alltid är män och kvinnliga sexualförbrytare därför ignorerats 

(Grayston & De Luca, 1999; Hetherton, 1999; Tsopelas et al., 2011; Vandiver & 

Walker, 2002). Kvinnor skyldiga till sexualbrott, främst riktat mot barn, betraktas som 

ett onaturligt brott som kränker samhällets moraliska intuitioner (Boroughs, 2004). 

 

”Det finns en sådan tydlig stereotyp om vad som är acceptabelt kvinnligt 

och manligt beteende” (Jerzy Sarnecki, Peter Letmark, 2011-03-31, 

Dagens Nyheter, DN). 

 

Fallbeskrivning 1. Rosemary West, sexuell seriemördare (Berrington & 

Honkatukia, 2002). 

 

År 1995 dömdes Rosemary West för ett tiotal mord präglade av 

ohyggliga sexuella våldshandlingar. Ägarna, Fred och Rosemary West, 

till det hus på 25 Cromwell Street, Gloucester, England, kom att vara 

beryktat som ”skräckens hus”. Berättelserna om vad som utspelats 

hemma hos paret West präglades av bortföranden, fysiska, psykiska och 

sexuella övergrepp, tortyr, mord och stympning under en 20 år lång 

tidsperiod. Det var osannolikt att Fred West ensam ansvarade för det som 

utspelats i parets hus, varvid Rosemary åtalades tillsammans med Fred 

för morden på Cromwell Street. Före rättegången påträffades Fred hängd 

i sin cell.  

 

Två år tidigare hade Fred och Rosemary West arresterats i samband med 

ett sexuellt övergrepp på en ung kvinna. Fred och Rosemarys dömdes för 

sexualbrottet mot den unga kvinnan. Under den period paret avtjänade 

sitt straff uppdagades att dottern Heather var begravd under familjens 

uteplats, vilket föranledde att polisen på nytt fick upp ett intresse för 

paret West. Mänskliga kvarlevor påträffades i paret Wests trädgård i 

Gloucester, tillika hittades människoben under källaren och 

badrumsgolvet.  
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Fallbeskrivning 2. Mary Kay Letourneau, sexualbrott mot barn (Hickey, 2010). 

 

Mary Kay Letourneau, 35, var gift, mor till fyra barn och arbetade som 

grundskolelärare i Seattle, Washington. År 1997 ertappades hon med att 

ha en sexuell relation med en 13- årig elev. Hon var då gravid och 

uppgav sig vara mycket förälskad i pojken, Vili Fualaau. En flicka 

föddes, varvid fallet uppmärksammades i medier, till vilka Letourneau 

beskrev sin stolthet över att Fualaau var far till hennes nyfödda dotter. 

Letourneau avtjänade sex månader långt fängelsestraff för våldtäkt och 

underkastade sig tre års handledning genom ett samhällsbaserat program 

för sexualförbrytare. Ett sju år och sex månader långt fängelsestraff, för 

våldtäkt mot barn, väntade Letourneau om hon på nytt förgrep sig på den 

nu 14-åriga pojken. En månad efter avtjänat straff ertappades Letourneau 

och pojken när de hade sex i hennes bil. Hon skickades till fängelset och 

några månader senare födde Letourneau ytligare Fualaau ett barn. 

Letourneau frigavs under sommaren år 2004 och varpå Letourneau och 

Fualaau ingick äktenskap. 

 

När en kvinna begår ett brott som resulterar i kontakt med rättsväsendet kategoriseras 

denna antingen som ”dålig” i egenskap av kvinna eller ”galen” (Berrington & 

Honkatukia, 2002). Nathan och Ward (2001) beskriver att kvinnliga sexualförbrytare 

varken betraktas som monster eller offer för sina handlingar, då sexualbrott av kvinnliga 

förövare ofta anses mindre allvarliga jämfört med sexualbrott av manliga 

gärningspersoner (Hetherton, 1999). Den traditionella roll som föreligger kvinnan som 

moderlig har bidragit till att kvinnor inte riktas misstanke om sexualbrott (Boroughs, 

2004). Detta för att skapa en förklaring till hur något sådant hemskt förmått att inträffa, 

då brott av denna kategori inte är något som skall föreligga i en kvinnas natur.  

 

”Kvinnor har ju någon sorts "tillgång" till barnen. De kan agera på ett 

sätt som uppfattas som mindre farligt. Det kan i värsta fall leda till att 

kvinnliga sexövergrepp inte upptäcks.” (Jerzy Sarnecki, Peter Letmark, 

2011-03-31, Dagens Nyheter, DN). 

 

Berrington och Honkatukia (2002) beskriver att Rosemary West huvudsakligen ställdes 

inför rätta på grund av hennes brist på kvinnlighet, då skiljaktighet från de förväntade 

normerna om moderlighet och omsorgsfullhet var påfallande. Den offentliga bilden av 

Rosemary West skildrar således ett ondskefullt och känslokallt monster (Berrington & 

Honkatukia, 2002). Rosemarys frivilliga deltagande i och anstiftan till de skrämmande 

fysiska och sexuella övergrepp som utspelades på 25 Cromwell Street, Gloucester 

förbryllar åskådandet av kvinnor som sexuella seriemördare.  

 

Introduktion 
Den vetenskapliga litteraturen avseende kvinnor som gjort sig skyldiga till sexualbrott 

tenderar att vara bristfällig, då majoriteten av forskning inriktat på sexualbrott har 
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fokuserat på män som förövare (Christiansen & Thyer, 2002; Nathan & Ward, 2001; 

Johansson- Love & Fremouw, 2009; Oliver, 2007; Travin, Cullen & Protter, 1990; 

Wijkman et al., 2010). På senare tid har forskning i allt högre utsträckning fokuserat på 

kvinnor som begår sexualbrott (Hetherton, 1999; Sandnabba et al., 2008), vilket inte 

nödvändigvis innebär att antalet kvinnliga sexualförbrytare har ökat till antalet utan 

snarare att fenomenet belyses i stället för att negligeras (Sandnabba et al., 2008). 

 

Sexualbrott i allmänhet tenderar att vara underrapporterat (Grayston & De Luca, 1999), 

varvid även ett mörkertal avseende kvinnlig sexualförbrytare tros föreligga. Hetherton 

(1999) redogör för att underrapporteringen av sexualbrott begångna av kvinnliga 

förövare beror på att kvinnor som sexualförbrytare i högre utsträckning betraktas åligga 

ett större tabu än manliga förövare av sexualbrott. Trots en misstänkt underrapportering 

av kvinnliga sexualförbrytare föreligger generella uppfattningar om att kvinnor skyldiga 

till sexualbrott representerar en minoritet alla sexualbrott (Denov, 2003; Hetherton, 

1999). Det kvinnliga sexualförbrytarna uppskattas svara för 1-2% av alla sexualbrott 

(Tsopelas et al., 2011; Vandiver & Walker, 2002). Medan Denov (2003) genom 

nationella undersökningar från USA och Storbritannien kunde påvisa att 1-4% av alla 

sexualbrott utförs av kvinnliga gärningspersoner.  

 

Det föreligger problematiskt att söka uppskatta den faktiska prevalensen av kvinnliga 

sexualförbrytare. Dessa brott tenderar således att kränka den traditionella tillika den 

kulturella stereotypa roll som föreligger kvinnan som moderlig och omsorgsfull 

(Deborah, 2004; Denov, 2003; Fällman & Christianson, 1999; Tsopelas, Tsetsou, 

Ntounas & Douzenis, 2012). Vilket kan vara orsak till att individer och samhället 

ignorerar eller förnekar sådana beteenden på grund av en ovilja att acceptera samt 

erkänna att fenomenet faktiskt tenderar att existera (Deborah, 2004). Denna 

schablonbild av kvinnan har sannolikt en inverkan på underrapportering av kvinnliga 

sexualförbrytare (Deborah, 2004; Denov, 2003; Tsopelas et al., 2012). Till följd av en 

bristande rapportering tillika att dessa kvinnor tenderar att avledas från det straffrättsliga 

systemet, tenderar den faktiska omfattningen av kvinnor skyldiga till sexualbrott att 

vara okänd (Vandiver & Walker, 2002). 

Statistik 
År 2011 registrerades över 17000 anmälningar av sexualbrott i Sverige, där sexuellt 

ofredande och våldtäkt svarade för störts andel av anmälningarna (Hradilova Selin & 

Shannon, 2012). Antalet anmälda sexualbrott har sedan 1970- talet varaktigt stigit, dock 

visar den senaste utvecklingen på att denna ökning nu har avstannat. Varvid sexualbrott 

i ett längre perspektiv inte bör betraktas som ett trendbrott. 

 

Hradilova Selin och Shannon (2012) rapporterade att kvinnliga gärningspersoner 

svarade för 7% (n= 31) av sexualbrotten under perioden 2005-2007 och motsvarande 

siffra för åren 2008-2011 var 9% (n= 50), således uppskattas närmare 80 kvinnor gjort 

sig skyldiga till sexualbrott under perioden år 2005-2011. Vidare beskriver Hradilova 
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Selin och Shannon (2012) att mellan 3-4% av sexualbrott var fall med en kvinnlig 

brottsdrabbad som utsatts av en kvinnlig förövare. Sexuella händelser där män uppgett 

att de utsatts av en kvinnlig gärningsperson uppskattas ha fördubblats från 3% under 

åren 2005-2007 till 6% under åren 2008-2011. 

 

Andelen kvinnor som misstänks för sexualbrott är mycket liten (Hradilova Selin & 

Shannon, 2012). Under år 2011 lagfördes 2490 individer för sexualbrott, av vilka endast 

1% (n= 28) av brotten hade begåtts av en kvinnlig förövare (Hradilova Selin & 

Shannon, 2012). Enligt kriminalstatistiken för åren 2006- 2007 svarade kvinnor för 2% 

av det totala antalet personer misstänkta för sexualbrott (Hollari, 2008), vilket även var 

den motsvarande kriminalstatistiska procent för år 2011, då 63 kvinnor registrerades 

som misstänkta för sexualbrott (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Av de kvinnor 

misstänkta för sexualbrott år 2011 var 55% under 30 år och endast 6% var 50 år eller 

äldre.  

Kvinnors brottslighet 
Kvinnors kriminalitet utgör dock en liten andel av den totala brottsligheten (Hollari, 

2008; Hradilova Selin & Shannon, 2012; Lidberg & Wiklund, 2004a), vilken allt som 

oftast sätts i relation till mäns brottslighet, där jämförelserna sker utifrån mannens 

kriminella beteende som norm (Marklund, 2008). Holleri (2008) beskriver att 

könstillhörighet är av betydelse avseende en individs brottsdeltagande tillika vid 

kategorier av brottslighet. Skillnaderna mellan könen tenderar att förklaras utifrån 

teorier baserade på normativa uppfattningar om kvinnor och mäns egenskaper och 

beteenden. Varvid kvinnan betraktas som böjda för omsorg och vård av familj och barn 

tillika mer empatiska samt mindre benägna att ta risker jämfört med män (Holleri, 

2008). 

 

Stora skillnader mellan könen återfinns även avseende typ av brott, inom vilka den 

kvinnliga fördelningen kraftigt varierar (Hollari, 2008).  Den största andelen misstänkta 

kvinnor gäller mened
1
, vilka svarade för närmare hälften, 48%, av det totala antalet 

misstänkta individer år 2007. Därnäst tenderar stöldbrott och snatteri att utgöra den 

största antalmässiga brottskategorin hos misstänkta kvinnor, vilket följs av bedrägeri, 

ärekränkning och allmänfarlig vårdslöshet. Andelen brottsmisstänkta kvinnor var även 

relativ hög avseende förfalskningsbrott, våld mot tjänsteman samt försäkringsbrott. 

Avseende brottskategorierna rån och sexualbrott utgjorde andelen misstänkta kvinnor en 

mycket liten del, varvid de misstänkta kvinnorna år 2007 svarade för 5% respektive 2% 

av det totala antalet brottsmisstänkta individer (Hollari, 2008). Trots en större 

procentuell och faktisk ökning av antalet misstänkta kvinnor, föreligger fortfarande 

stora skillnader i antal män och kvinnor som misstänkts för brott.  

 

                                                 
1
 Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för mened till fängelse i 

högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 15 kap. 1§ 1st). 

https://lagen.nu/begrepp/Mened
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Det är allmänt accepterat att den stora majoriteten av sexualbrott mot barn begås av män 

(Hradilova Selin & Shannon, 2012; Lidberg & Wiklund, 2004a) dock beskrivs bilden av 

gärningspersoner som kontaktar barn i sexuella syften via internet och sociala medier 

vara annorlunda (Lambert & O'Halloran, 2008). Detta då Finkelhor, Mitchell & Wolak 

(2000) rapporterar att närmare en tredjedel av brottslingar på nätet var kvinnor. Kvinnor 

tenderar således att använda internet för att uttrycka ett sexuellt intresse för barn 

(Lambert & O’Halloran, 2008). 

Brottsdrabbade  
Sexuellt ofredande utgör tillsammans med våldtäkt, våldtäkt mot barn och sexuellt 

tvång de största kategorierna av sexualbrott som redovisas i kriminalstatistiken 

(Hradilova Selin & Shannon, 2012). Av de sexualbrott som anmälts under år 2011 hade 

54% begåtts mot vuxna och 46% mot barn under 18 år. Statistiken för denna 

brottskategori indikerar på att den brottsdrabbade i 94% av de anmälda sexualbrotten 

var en flicka/kvinna och en pojke/man i 6%.  

 

Vuxna. Könsskillnader har identifierats avseende kön och ålder på den individ som 

utsatts för sexualbrott, detta då kvinnor som brottsdrabbade tenderade att vara yngre 

jämfört med män som brottsoffer. Liknade könskillnader påvisades avseende 

gärningspersoner, vilket då kvinnor föreföll att vara något äldre jämfört med manliga 

förövare av sexualbrott (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Traumatiska upplevelser 

som att utsättas för sexualbrott tenderar att ge upphov till dissociativa reaktioner så som 

traumatisk minnesförlust, fugue-tillstånd
2
 eller dissociativ identitetsstörning

3
, där stora 

delar av individens liv och/ eller identitet blockeras bort (Christianson & Montgomery, 

2008). Att blockera eller dissociera minnen är därför inte ovanligt hos vuxna 

våldtäktsoffer. 

 

Barn. I allt större utsträckning har sexuellt våld riktats mot barn uppmärksammats, 

vilket inte minst genom den senaste revideringen av sexualbrottslagstiftningen år 2005 

som särskilt syftat till att öka skyddet för barn mot sexuella kränkningar och övergrepp 

(Hradilova Selin & Shannon, 2012). Att som barn utsättas för sexualbrott är en 

upplevelse av potentiell traumatisk art, vilket kan medför såväl kortsiktiga som 

långsiktiga konsekvenser (Svedin, 2008). Psykiska skador tenderar att vara 

förekommande hos dessa barn är känslor av skuld, skam och maktlöshet tillika bristande 

tillit och upplevd ilska. Symptom och andra konsekvenser som kan följa sexuell 

traumatisering har en stor variation, mycket beroende på barnets ålder. Det föreligger 

inga typiska symptom som följer efter sexuella övergrepp, dock tenderar vissa symtom 

och beteendestörningar så som posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, sexualiserat 

beteende, aggressivitet, ångest, depression och tillbakadragande vara vanligt 

förekommande hos barn utsatta för sexuella övergrepp (Svedin, 2008). Barn som blivit 

                                                 
2
 Förglömmer den egna identiteten (Christianson & Montgomery, 2008). 

3
 Multipel personlighet (Christianson & Montgomery, 2008). 
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sexuellt utnyttjande eller utsatta för sexuella övergrepp tenderar att vara mer benägna 

för utvecklade av ett sexuellt avvikande beteende i vuxen ålder (Christiansen & Thyer, 

2002; Miccio-Fonseca, 2000; Oliver, 2007; Strickland, 2008). 

Tidigare forskning 
I litteraturen beskrivs den generella kvinnliga sexualförbrytaren som en vit kvinna i 30- 

årsåldern som förgripit sig sexuellt på en 12- årig bekant eller släktning (Turner, Miller 

& Henderson, 2008; Oliver, 2007; Vandiver & Kercher, 2004). Kvinnliga 

sexualförbrytares offer beskrivs vara barn upp till 16 år, dock tenderar 

gärningspersonernas preferenser för den brottsdrabbades kön att variera (Freeman & 

Sandler, 2008; Miccio-Fonseca, 2000; Nathan & Ward, 2002; Oliver, 2007; Stickeland, 

2008; Vandiver & Kercher, 2004).  

 

Kvinnor dömda för sexualbrott tenderade att, allt som oftast, vara bekant för den 

brottsdrabbade, antingen genom en biologisk relation eller inom bekantskapskretsen 

(Nathan & Ward, 2002; Oliver, 2007; Wijkman, Bijleveld & Hendriks, 2011). Varvid 

resultat har påvisat att 46% av de brottsdrabbade var bekant med gärningspersonen och 

37% var bekant genom biologiskt eller äktenskapliga förhållanden, så som exempelvis 

moder, faster eller styvförälder (Vandiver & Kercher, 2004). De kvinnor som förgripit 

sig sexuellt på ett obekant brottsoffer tenderade att inrikta sig på barn och ungdomar i 

högre åldrar, mellan 12-17 år, vilket avviker från de kvinnliga förövare som utsatt ett 

bekant offer för sexualbrott (Vandiver & Kercher, 2004). 

 

Flertalet studiers resultat har indikerat på att kvinnliga sexualförbrytare i högre 

utsträckning vuxit upp under svåra missförhållanden som präglats av fysiska, psykiska, 

emotionella och tillika sexuella övergrepp jämfört med kriminella individer som inte var 

dömda för sexualbrottsrelaterad kriminalitet (Christiansen & Thyer, 2003; Christopher, 

Lutz-Zois & Reinhardt, 2007; Hunter, Lexier, Goodwin, Browne & Denis, 1993; 

Miccio-Fonseca, 2000; Oliver, 2007; Strickland, 2008; Travin et al., 1990; Tsopelas et 

al., 2011). Kvinnor som gjort sig skyldiga till sexualbrott har ideligen egna erfarenheter 

av sexuella övergrepp i barndomen (Christiansen & Thyer, 2003; Christopher et al., 

2007; Johansson- Love & Fremouw, 2006; McCartan & Gunnison, 2010; Miccio-

Fonseca, 2000; Nathan & Ward, 2002; Oliver, 2007; Strickland, 2008; Travin et al., 

1990; Tsopelas et al., 2011; Turner et al., 2008; Wijkman et al., 2011).  

 

Johansson-Love och Fremouw (2006) rapporterade att 45%, medan Turner et al. (2008) 

påvisade att 69% av kvinnor skyldiga till sexualbrottsrelaterad kriminalitet själva har en 

historia av sexuella utnyttjande i barndomen. Vilket även Miccio-Fonseca (2000) fann 

vid en jämförelse av 18 sexualbrottsdömda kvinnor med 322 män skyldiga till 

sexualbrott och 215 kvinnor dömda för icke sexualbrottsrelaterad kriminalitet.  

Resultatet påvisade att tidigare erfarenhet av sexuellt utnyttjande i barndomen förekom i 

högre utsträckning, 72%, hos de sexualbrottsdömda kvinnorna medan erfarenhet av 
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sexuella övergrepp påträffades endast hos hälften av individerna i jämförelsegrupperna. 

Dessa resultat har föranlett att en länk mellan tidigare sexuell utsatthet och mönster i de 

sexualbrottsdömda kvinnornas kriminella beteenden kunnat identifieras (Christopher et 

al., 2007).  

 

Kvinnor skyldiga till sexualbrott tenderade att oavsett tidigare erfarenhet av sexuella 

övergrepp i barndomen, att skilja sig, från sexualbrottsdömda män, avseende kriminellt 

beteende och huruvida de föredrog ett samarbete med en medhjälpare vid 

genomförandet av brottet (Gannon, Rose & Ward, 2010). Det tenderade att vara vanligt 

förekommande att kvinnliga sexualförbrytare utförde sina brott tillsammans med en, 

ofta manlig, medbrottsling (Gannon et al., 2010; Grayston & De Luca, 1999; Oliver, 

2007; Nathan & Ward, 2002; Wijkman et al., 2011). Detta då kvinnliga sexualförbrytare 

antingen passivt observerat eller aktivt utsatt sina offer för sexuella övergrepp 

(Grattagliano et al., 2012), varvid Oliver (2007) beskriver en föreliggande uppfattning 

om kvinnor som passiva och oskyldiga. Då den kvinnliga gärningspersonen agerade 

tillsammans med en manlig medbrottslig tenderade våld och mer aggressiva beteenden 

nyttjas i högre utsträckning jämför med då kvinnliga sexualförbrytare ensamt utfört 

brotten (Freeman & Sandler, 2008; Nathan & Ward, 2002). Gannon et al. (2010) 

presenterade likalydande resultat, då kvinnliga sexualförbrytare tenderade att använda 

tvång snarare än våld och aggressiva beteenden. 

 

Kvinnornas motiv för sexualbrotten varierade, då anledningarna kunde bestå i en önskan 

om att skapa en intim- och/ eller kärleksfull relation till den brottsdrabbade eller erhålla 

sexuella ”objekt” för att tillfredsställa egna behov (Gannon et al., 2010; Nathan & 

Ward, 2002). Andra vanligt förekommande orsaker tenderade att vara sexuell 

tillfredställelse, finansiell vinning och hämnd (Gannon et al., 2010).  Hämnden kunde 

således vara riktad mot en partner eller som ett uttryck för självupplevd sexuell 

utsatthet, känslor av makt eller som ett resultat av en avvikande sexuell upphetsning 

(Nathan & Ward, 2002). Att avsiktligt tillfoga den brottsdrabbade smärta och förnedring 

tenderade att vara det bakomliggande syftet med de sexuella handlingarna även om de 

sexualbrottsdömda kvinnornas övergreppsbeteenden och motivbild kunde variera. 

 

Skillnader mellan sexualbrottsdömda män och kvinnor påvisas föreligga avseende 

psykologiska och sexuella variabler, vilka i relation till de kriminella handlingar de gjort 

sig skyldiga till (Miccio-Fonseca, 2000). Psykisk ohälsa och missbruk påvisades vara 

vanligt förekommande hos kvinnliga förövare av sexualbrott (Johansson-Love & 

Fremouw, 2006; Miccio-Fonseca, 2000). Detta då Miccio-Fonseca (2000) påvisade att 

83% av de sexualförbrytande kvinnorna behandlats för psykisk ohälsa. Johansson- Love 

och Fremouw (2006) rapporterade att 32% av kvinnor som dömts för sexualbrott erhöll 

en historia av alkohol- och narkotika missbruk. Vidare beskriver Vandiver och Walker 

(2002) att kvinnliga sexualbrottslingar många gånger erhåller symptom på depression 

och borderline personlighetsstörning, dock var psykoser mindre förekommande 
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(Miccio-Fonseca, 2000; Vandiver & Walker, 2002).  Sexualförbrytande kvinnor hade 

även en betydligt högre frekvens av självmordsförsök, 44%, jämfört med män, 15%, 

dömda för sexualbrott (Miccio-Fonseca, 2000; Oliver, 2007).  Vilket kan betraktas 

utifrån att kvinnliga sexualförbrytare tenderar att erhålla egna erfarenheter av sexuellt 

utnyttjande i barndomen (Christiansen & Thyer, 2003; Christopher et al., 2007; 

Johansson- Love & Fremouw, 2006; McCartan & Gunnison, 2010; Miccio-Fonseca, 

2000; Nathan & Ward, 2002; Oliver, 2007; Strickland, 2008; Travin et al., 1990; 

Tsopelas et al., 2011; Turner et al., 2008).  

 

Sexualbrottdömda kvinnor betraktas erhålla en relativt låg risk för återfall i sexualbrott 

jämfört med män skyldiga till sexualbrottsrelaterad kriminalitet (Cortoni, Hanson & 

Coache, 2010; Freeman & Sandler, 2008; Sandler & Freeman, 2009; Turner et al., 

2008), där en lägre frekvens av att frihetsberövande på nytt avsåg såväl sexualbrott som 

icke sexualbrottsrelaterad kriminalitet (Freeman & Sandler, 2008; Sandler & Freeman, 

2009). Studier av återfallsrisk hos kvinnor skyldiga till sexualbrott samt vilka faktorer 

som var associerade med risk för återfall i sexualbrott, påvisade att tidigare historia av 

kriminalitet signifikant skiljde sig från sexualbrottsdömda kvinnor som inte återföll i 

sexualbrott (Freeman & Sandler, 2008; Sandler & Freeman, 2009). Kvinnliga 

sexualförbrytare som återföll i sexualbrottsrelaterad kriminalitet tenderade således att i 

högre utsträckning gjort sig skyldiga till brott före dem erhållit en första dom för 

sexualbrott (Freeman & Sandler, 2008; Sandler & Freeman, 2009). Resultat påvisade att 

närmare 2% av kvinnorna återföll i sexualbrott inom en fem årsperiod från det först 

erhållna lagföringsbeslutet om sexualbrott (Sandler & Freeman, 2009). De 

sexualbrottsdömda kvinnorna var dock mest sannolika att återfalla i 

sexualbrottsrelaterad kriminalitet senare i livet, vilket främst betraktas vara ett resultat 

av en redan etablerad involvering mildare icke sexualbrottsrelaterad kriminalitet 

(Sandler & Freeman, 2009).  

 

Teoretiska utgångspunkter 
Det föreligger en brist på teoretiska aspekter och referensramar som förklarar kvinnors 

brottslighet och framför allt sexualbrottslighet (Sandnabba et al., 2008). Varför kvinnor 

gör sig skyldiga till sexualbrott kommer att diskuteras ur aspekter som neutralisering av 

beteenden, psykisk ohälsa och feministisk teori. 

 

Neutraliseringstekniker. Teorin om neutralisering utgår ifrån att människor, främst 

ungdomar från lägre samhällsklasser, genom olika tekniker, förmår att neutralisera de i 

samhället rådande normer (Sarnecki, 2009; Stykes & Matzas, 1957). Genom vilka dessa 

tekniker rättfärdigar kriminella handlingar och tillfälligt upphäva den kontroll som 

dessa normer normalt idkar på en individs beteende (Sarnecki, 2009; Stykes & Matzas, 

1957). Neutraliseringstekniker är således legitimerade argument som människor tilltar 

för att berättiga och ursäkta sina kriminella handlingar och beteenden. 

Neutralisationstekniker tillämpas efter att individen begått brottet, vilket gör det möjligt 
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för denne att bevara bilden av sig själv som en god medborgare och för att ett kriminellt 

beteende skall betraktas vara godtagbar för sin omgivning (Sykes & Matza, 1957). Ett 

användande av neutraliserande tekniker tenderar att minimera individens känslor av 

skuld och skam, tillika fungerar teknikerna som ett skydd mot den skuld andra individer 

önskar tillskriva individen (Sykes & Matza, 1957).  

 

Fem huvudsakliga tekniker tillämpas för att neutralisera etablerade samhällsnormer 

(Hickey, 2010; Sarnecki, 2009; Stykes & Matzas, 1957): (1) Förnekande av ansvar, där 

individen förskjuter ansvaret för handlingarna bortom sig själv; (2) Förnekande av 

skada, varvid individen förnekar eller förminskar skadan av det begångna brottet; (3) 

Förnekande av offer, individen medger handlingen och sitt ansvar för skadan, men 

hänvisar till att inget offer existerat; (4) Fördömande av dem som fördömer, där 

individen förskjuter fokus från sina egna handlingar till de som fördömer dessa och 

anklagar dem för exempelvis oärliga eller själviska motiv; samt (5) Högre lojaliteter, 

individen uppfattar som sin skyldighet att solidarisera sig med sin primärgrupp, så som 

familjen eller kamraterna, mot samhällets krav. Normöverträdelsen kan alltså äga rum, 

inte därför att individen förkastar samhällsnormer utan för att individen prioriterar 

uppfattningar som denne tillskriver närstående personer. Teknikerna tar sig således i 

uttryck genom förevändningar som ”det var inte mitt fel”, ”ingen skada skedd”, ”han 

fick stryk för han var rasist”, ”det är samhällets fel” och ”jag gjorde det för deras skull, 

inte för min”. 

 

Det är av betydelse att poängtera att neutraliseringsteorin inte avser att i efterhand 

bortförklara kriminellt beteende, utan handlar om de mekanismer som gör lag- och 

normöverträdelser möjliga (Stykes & Matzas, 1957). Där den generella ståndpunkten är 

att människor föds fria och därför kan fatta egna beslut. Ett beslut som resulterar i 

lagöverträdelse fattas således på rationella grunder, där, det sociala, priset för en viss 

handling ställs i proportion till den vinst handlingen tenderar att medföra (Sarnecki, 

2009). 

 

Parafili. Parafili avser en sexuell avvikelse, sexuell perversion, olika "avvikande" 

konstellationer av fantasier och handlingsmönster som syftar till sexuell stimulering 

(Nationalencyklopedin, NE, 2013a). Vid en parafili riktas det sexuella intresset och 

beteenden mot olika situationer, material eller föremål, spel med sociala könsroller eller 

aktivitet med icke samtyckande motpart (Sandnabba et al., 2008). Det tenderar dock inte 

vara ovanligt att en individ erhåller flera olika parafilier. Olika sjukdoms- och 

klassifikationsmanualer beskriver åtta specificerade parafiliska störningar, varvid 

pedofili utgör en sådan störning (Larsson, Svedin & Warfvinge, 2002; Sandnabba et al., 

2008). Begreppet parafili introducerades för att ersätta det mer värdeladdade order 

perversion (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Sexuella parafilier svarar för allt 

från sexuell fetischism till direkta övergrepp.  
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Pedofili. Pedofili avser en vuxen människas sexuella dragning till eller sexuella 

förbindeler med barn (Hickey, 2010; Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999; NE, 

2013b; Svedin, 2002), vilket många gånger sker genom manipulation och grooming
4
. 

Individer diagnostiserade med pedofili har således sexuella fantasier, begär/drifter och 

beteenden fokuserade på barn, pojkar, flickor eller båda, vilka i tidig pubertetsålder eller 

yngre (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999; Lambert & O'Halloran, 2008; Lidberg 

& Wiklund, 2004b; Nolen- Hoeksema, 2011; Svedin, 2002). Majoriteten av individer 

diagnostiserade med pedofili beskrivs vara homosexuella män attraherade av unga 

pojkar (Nolen- Hoeksema, 2011). Det tenderar att vara svårt att uppskatta hur stor andel 

av den vuxna befolkningen som erhåller en pedofil läggning, dock är det få individer 

med denna läggning som faktiskt gör sig skyldig till sexualbrott (Larsson et al., 2002). 

Även kvinnor kan diagnostiseras med pedofili, vilket dock tenderar att vara mer sällsynt 

(Nolen- Hoeksema, 2011; Wijkman et al., 2011).  

 

Feministisk teori. Rådande könsmaktordning och ojämlikhet mellan män och kvinnor i 

samhället benämns som patriarkat, vilket alltmer ersatts med begrepp som genussystem 

och genusordning medan genus belyser hur män och kvinnor förhåller sig till varandra 

snarare än det biologiska könet. Ur ett genusperspektiv beskrivs kön som den biologiska 

skillnaden mellan kvinnor och män, medan genus betraktas i termer av en social 

skillnad mellan könen. Genus betraktas som något som konstruerats i social eller 

kulturell kontext varvid uppsättning av beteenden och föreställningar om manligt 

respektive kvinnligt beaktas (Marklund, 2008; Sarnecki, 2009). Maskulinitet och 

femininitet är således inget som kommer av naturen, inte heller något som enbart 

påtvingats genom sociala normer, utan något som varje individ konstruerar självmant 

(Connell, 2009). Genus präglar individers identitet, vardagliga liv, sociala relationer och 

kultur (Connell, 2009). Denna konstruktion bidrar till kulturella och klassmässigt 

färgade handlingsmönster som återspeglas i de sociala förväntningarna som åligger män 

och kvinnor (Lander, 2008).  

 

Det föreligger svårt att tala om endast en feministisk teori, då mångfalden av teoretiska 

inriktningar och ideologiska utgångspunkter är stor, varvid diskussion om kvinnor som 

sexualförbrytare i denna studie utgår från ett feministiskt tankesätt.  

 

Syfte och frågeställningar  
En liten grupp individer står för en stor del av brottsligheten (Sarnecki, 2009). En 

överrepresentation av manliga förbrytare av sexualbrott föreligger, varvid antalet 

kvinnor skyldiga till sexualbrott utgör en minoritet för denna kategori av brott. Mycket 

lite forskning föreligger avseende kvinnor som gärningspersoner av sexualbrott varvid 

tidigare forskning uppmärksammat manliga förövare av sexualbrott snarare än 

                                                 
4
 Grooming innebär att en individ, via internet, söker kontakt med minderåriga barn i syfte att successivt 

skapa en relation som leder fram till ett möte i sexuellt syfte (Polisen, 2013). 
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kvinnliga. Då kvinnliga sexualförbrytarna tenderar att skilja sig från sexualbrottsdömda 

män avseende egenskaper och tillvägaggångsätt (Freeman & Sandler, 2008) var syftet 

med föreliggande studie, att med utgångspunkt i tingsrättsdomar, beskriva kvinnor 

skyldiga till sexualbrott. 

 

 Beskriva sexualbrottsdömda kvinnor och dess brottsoffer. 

 Undersöka och redogöra för samband mellan gärningsperson och brottsdrabbad. 

 

Metod 

Material 
Sexualbrott. Ett sexualbrott föreligger då en individ utsatts för en oönskad sexuell 

handling mot sin vilja eller då den utsatte individen inte erhåller rätt till sexuellt 

självbestämmande (Polisen, 2012a). I Brottsbalken, BrB, 6 kap. ”om sexualbrott” 

rubriceras sexualbrott utifrån 12 paragrafer
5
, inom vilka handlingarna betraktas med 

hänsyn till brottets grad av allvarlighet (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Sexualbrott 

är såldes ett samlingsbegrepp där alltifrån gestikulering med sexuellt kränkande 

innebörd till grov våldtäkt med inslag av misshandel inkluderas (Hradilova Selin & 

Shannon, 2012; Polisen, 2012a). Sexuella handlingar kan vara samlag men även andra 

sexuella handlingssätt som på grund av tvång eller andra omständigheter är allvarligt 

sexuellt kränkande (Polisen, 2012a). Det är även olagligt att utsätta någon för sådan 

handling, då den utsatte befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. I BrB 6 kap. ”om 

sexualbrott” inkluderas inte trafficking samt barnpornografibrott. 

 

Sexuellt våld utgörs av alla handlingar som riktas mot en annan 

persons sexualitet, som genom att det smärtar, skadar, skrämmer 

eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att 

avstå från att göra något den vill (Isdal, P, 2001, 43). 

 

Sexuellt våld kan innebära allt från sexuella trakasserier och kränkningar via 

påtryckningar för att få sex till brutal våldtäkt eller sexuell tortyr (Isdal, 2001).  Sexuell 

påtryckning, tvång att utföra oönskade sexuella handlingar eller tvingas till sexuella 

aktiviteter med oönskad person, djur eller föremål. Det sexuella våldet tenderar att vara 

den mest psykologiskt nedbrytande våldsformen, då den drabbar en individs mest 

privata och sårbara sida (Isdal, 2001). Förövaren utövar kontroll och makt över den 

brottsdrabbade, vilket således gör sexuellt våld till ett effektivt maktmedel på grund av 

                                                 
5
6 kap. BrB om sexualbrott: 1§ Våldtäkt, grov våldtäkt, 2§sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, 3§ sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, 4§ 

våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, 5§ sexuellt utnyttjande av barn, 6§ sexuellt övergrepp mot 

barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, 7§ samlag med avkomling, 8§ utnyttjande av barn för sexuell 

posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, 9§ köp av sexuell handling av barn, 10§ sexuellt 

ofredande, 10a§ kontakt med barn i sexuellt syfte, 11§ köp av sexuell tjänst, 12§ koppleri, grovt koppleri.  



  

17 

 

det nedbrytande och kränkande effekter som följer brottet. Därför har sexualitet som 

drivkraft för sexuellt våld tonats ner i förmån för en uppfattning om sexuellt våld som 

makthandling (Isdal, 2001). 

 

Lagstiftning. Målet med det svenska rättsväsendet är att trygga den enskildes 

rättsäkerhet, där varje individ har ett lika värde inför lagen (Sveriges Domstolar, 2010). 

Svensk lagstiftning är således könsneutral, vilket innebär att såväl män som kvinnor kan 

vara både målsägande som gärningsperson (Dom nr 5
6
). Brottsbalken, BrB, (1962:700) 

infördes år 1965, där 6 kap. reglerar lagstiftning avseende sexualbrott. 

 

Revideringar av BrB 6 kap. har genomförts vid två tillfällen, 1984 och 2005, sedan 

brottsbalken träde i kraft (Hradilova Selin & Shannon, 2012). En ny 

sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den första april år 2005 (Dom nr 9; Hradilova 

Selin & Shannon, 2012; Justitiedepartementet, 2005). Revideringarna innebar att BrB 

kap. 6 numera innehåller tre paragrafer avseende ansvarsbestämmelser, som vilka 

särskilt gäller samlag och därmed jämförliga sexuella handlingar med barn under 15 år 

(Dom nr 9). Syftet med den nya lagstiftningen var att tydliggöra varje individs rätt till 

personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande tillika även förstärka 

skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar (Dom nr 9; 

Hradilova Selin & Shannon, 2012; Justitiedepartementet, 2005). Särskilda 

straffbestämmelser för brott riktade mot barn utformades för att ge dem ett särskilt 

skydd mot alla former av sexuella handlingar, då det på grund av sin särställning har ett 

betydligt större behov av skydd än vuxna (Dom nr 9; Justitiedepartementet, 2005).  

 

Andra centrala förändringar i sexualbrottslagstiftningen år 2005 var att 

våldtäktrubricerade brott utvidgades genom att kravet på tvång sänktes och att olika 

former av hot i syfte att tilltvinga samlag eller andra sexuella handlingar lindrades 

(Hradilova Selin & Shannon, 2012). Förändringarna anses utgöra en förklaring till de 

senaste tio årens ökning av antalet anmälda våldtäkter, vilket då ändringarna inneburit 

att händelser som tidigare rubricerats som sexuellt utnyttjande i högre utsträckning 

registrerats som våldtäkt (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Revideringarna 

föranledde vidare att otillbörligt utnyttjande av person inkluderats i den nya 

sexualbrottslagstiftningen. Detta innebär att i domstolens bedömning av fallet tas 

hänsyn till om den brottsdrabbade befunnits i ett hjälplöst tillstånd, det vill säga 

medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan samt psykisk sjukdom. 

 

Sexualbrottmål tenderar att innebära särskilda bevissvårigheter (Dom nr 5). Detta då ord 

ofta står mot ord om vad som har hänt och många gånger saknas det direkta 

vittnesiakttagelser och teknisk bevisning. För en fällande dom i ett mål om sexualbrott 

krävs liksom i brottmål i övrigt att domstolen genom den utredning som frambringats i 

                                                 
6
 Domar, varifrån information hämtats, återfinns inte i studiens referenslista. För mer information 

kontakta författaren. 
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målet med högsta sannolikhet att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som lagts 

honom till last (Dom nr 7; Dom nr 22). För fällande dom är det inte tillräckligt att den 

ena parten framstår som mer trovärdig än den andra, vilket innebär att det inte är 

tillräckligt att målsägandens berättelse uppnår högre trovärdig än den tilltalades (Dom 

nr 7; Dom nr 22). Det krävs vidare att målsägandens uppgifter vinner sådant stöd av 

övrig utredning att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått den 

åtalade gärningen (Dom nr 5; Dom nr 7; Dom nr 22). Avseende med hjälp till brottslig 

handling, utgår domstolen från huvudregeln om att varje medverkande skall straffar 

efter samma skala som gäller för den som ensam utfört brottet (Dom nr 14). 

 

I svensk lagstiftning betraktas även individer med psykiska avvikelser förmå att utföra 

gärningar med uppsåt, förutsatt att gärningspersonen bedömts varit i tillräcklig grad 

medveten om vad denne gjort sig skyldig till (Dom nr 18). Förekomst av psykisk 

avvikelse behöver således inte innebära att uppsåt inte anses föreligga, dock skall detta 

beaktas i enlighet med föreliggande lagstiftning avseende straffmätning och påföljdsval. 

Ett bakomliggande syfte från gärningspersonen att kränka den brottsdabbades sexuella 

integritet är inget krav för att straffansvar skall bedömas att föreligga (Dom nr 18). Det 

är därför att betraktas tillräckligt att gärningspersonen erhållit uppsåt åberopande de 

faktiska omständigheter som inneburit en sexuell kränkning för den brottsdrabbade 

individen. 

 

Ett barns rättigheter följer barnets ålder och mognad, vilket innebär att barnet i takt med 

stigande ålder ges allt fler egna och självständiga rättigheter (BRIS, 2010).  I Sverige 

blir en individ myndig vid 18 års ålder, vilket innebär att föräldrarnas rättsliga 

vårdnadsansvar för barnet upphör (BRIS, 2010; Justitiedepartementet, 2005). Barnet 

betraktas uppnått vuxen ålder och därför blir personligt ansvarig för sin egen person. 

När barnet fyller 15 års uppnår barnet straffmyndig ålder, vilket innebär att individen 

kan bli föremål för rättegång tillika erhåller barnet rätt till sexuellt självbestämmande 

(BRIS, 2010). I svensk sexualbrottslagstiftningen görs således en skillnad av rubricering 

av brott beroende på om sexuell självbestämmande föreligger och om den 

brottsdrabbade uppfyllt myndig ålder eller inte (BRIS, 2010; Polisen, 2012b). Detta kan 

bäst tydliggöras genom BrB (1962:700) 6 kap. 4§:  

 

1 st. Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett 

sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med 

samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex 

år.  

2 st. Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första 

stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är 

avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett 

https://lagen.nu/begrepp/Våldtäkt_mot_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
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liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.  

Sveriges tingsrätter. Tingsrätten är den första domstol, instans, som gör en bedömning 

i ett brottmål (Sveriges Domstolar, 2013a). I Sverige finns 48 tingsrätter fördelade över 

hela landet, från Ystad i söder till Gällivare i norr. Tingsrätterna är lokalt förankrade, 

det vill säga att de mål som prövas i tingsrätten kommer från det geografiska område 

som ingår i tingsrättens domkrets (Sveriges Domstolar, 2013a). Tingsrätten hanterar 

tvistemål mellan enskilda individer exempelvis familjemål, brottmål och ärenden som 

till exempel adoptioner och förelägganden om förvaltare. Brottmål avser vålds-, 

tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott. Vid misstanke om brott är det polisens 

uppgift att utreda händelsen genom en förundersökning, för vilken polis eller åklagare 

står ansvarig (Polisen, 2012b; Sveriges Domstolar, 2013a). En brottsutredning, 

förundersökning, inleds då det föreligger anledning att anta att ett brott har begåtts, 

vilket lyder under allmänt åtal (Polisen, 2012b). Åklagaren tar även ställning i fråga om 

målet skall föras vidare till domstol, om så föreligger väcker åklagaren åtal i tingsrätten 

och ett brottmål registreras (Sveriges Domstolar, 2013a). 

 

Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla individer ska ha 

möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet, vilket på sådant vis att myndighetens 

handlingar skall vara tillgängliga för allmänheten (Sveriges Domstolar, 2013b; 

Åklagarmyndigheten, 2013). Principen regleras i svensk grundlag 

tryckfrihetsförordningen, TF, 2 kap. En handling anses vara allmän om den förvaras hos 

en myndighet och enligt särskilda regler betraktas inkommen till eller upprättad vid 

myndigheten (Sveriges Domstolar, 2013b; Åklagarmyndigheten, 2013). Alla 

handlingar, pappersdokument eller elektroniska handlingar, inkomna till, upprättad hos 

eller förvarade hos en myndighet är i regel offentliga, vilket innebär att allmänheten har 

rätt att tillgå och läsa handlingar (Sveriges Domstolar, 2013b; Åklagarmyndigheten, 

2013).  

 

Det föreligger många undantag för principen om offentlighet. Detta då vissa handlingar 

inte kan anses allmänna eller offentliga, på grund av att de omfattas av någon form av 

sekretess, vilket regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Domstolsförhandlingar är i de flesta fall offentliga (Sveriges Domstolar, 2013b; 

Åklagarmyndigheten, 2013). Allmänna förhandlingar som, i enlighet med 

sekretesslagen, hålls dolda i syfte att skydda intresset att förebygga eller beivra brott. 

Vidare skyddar även offentlighets- och sekretesslagen uppgifter om enskilda 

medborgarens personliga eller ekonomiska förhållanden (Åklagarmyndigheten, 2013). 

Detta sekretesskydd kan även gälla efter det att åtal har väckts, detta kan exempelvis 

avseende uppgifter i förundersökningar om sexualbrott.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsf%C3%B6rordningen
https://lagen.nu/2009:400
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
https://lagen.nu/2009:400
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Procedur  
Data för denna studies genomförande inhämtades från Sveriges tingsrätter och avseende 

domar där kvinnor dömts för sexualbrott enligt BrB (1962:700) 6 kap. 

Lagföringsbesluten hämtades in från tingsrätterna under mars månad år 2013, för 

tidsperioden 2008-2013, då tingsrätters digitala ärendehanteringsprogram lagrar 

lagföringsbesluten fem år från avgörandedatum och framåt. Att vald tidsram, för att 

studera domslut, korresponderade med tingsrätternas föreliggande digitala system 

underlättade hanteringen av domarna, då dessa kunde erhållas i form av en digital PDF- 

fil samt att på detta sätt minimerades kostnaderna för studiens genomförande. 

 

Lagföringsbeslut som vunnit laga kraft mellan tidsperioden mars år 2008 till mars år 

2013, där en kvinnlig gärningsperson dömts för sexualbrott samlades in. Totalt erhölls 

38 domar från 20 av Sveriges 48 tingsrätter. Av vilka 16 lagföringsbeslut resulterat i 

åtalet ogillats i domstol och därför exkluderats. Tillika exkluderades lagföringsbeslut 

som överklagats till en högre instans, varvid hovrätten ändrat tingsrättens domslut och 

föranlett en friande dom. Totalt inkluderades 22 domar för sexualbrottsdömda kvinnor i 

föreliggande studie. Vid två domar i studien var gärningspersonen dömd för fler än ett 

sexualbrott vid samma lagföringstillfälle. Två domar i studien utgörs av en och samma 

gärningsperson, då den kvinnliga gärningspersonen upprepade gånger lagförts för 

sexuellt ofredande. I de beräkningar som baserats på persondata, så som födelseår, har 

denne förövare representerats vid endast ett tillfälle. En av studiens lagföringsbeslut var 

i högre utsträckning belagd med sekretess, varvid denna exkluderats vid beräkningar 

baserade på gärningspersonens relation till den brottsdrabbade. 

 

 
Figur 1. Antal lagföringsbeslut med kvinnliga sexualförbrytare i Sverige år 2008-2013 (N=22). Beräknat 

på det år tingsrättens dom vunnit laga kraft.  
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Tillvägagångssätt 
De lagföringsbeslut som inkluderats i studien erhölls genom e-post kontakt med 

Sveriges samtliga tingsrätter, varvid domar där kvinnor dömts för sexualbrott 

efterfrågades. Hur domarna förvärvades från landets tingsrätter tenderade att variera. Ett 

tiotal tingsrätter besvarade förfrågan med att någon sådan sökning inte påträffades. 

Enstaka tingsrätter genomförde sökningen och återkom sedan om några domar enligt 

sökkriterierna anträffades. I störst utsträckning bifogades så kallade målförtekning över 

tingsrättens samtliga brottsmål, brott mot person, som registrerats hos tingsrätten under 

angiven tidsram. Varpå en manuell sökning genomfördes för att finna lagförda 

sexualbrott, till vilka en kvinnlig förövare gjort sig skyldig. Målnumren på respektive 

lagföringsbeslut kodades om för att värna om en varsam hantering av materialet.   

Statistisk analys 
För att besvara studiens syfte har statistiska analysmetoder så som Student t-test och χ2-

test tillämpats. Student t-test för oberoende grupper genomfördes för att beskriva 

skillnader i den kvinnliga gärningspersonens ålder huruvida det förelåg en, känd, 

relation mellan brottsdrabbade och förövare eller inte. För att testa hypotesen om att ett 

föreliggande samarbete mellan den kvinnliga gärningspersonen och en manlig 

medbrottsling var av betydelse för förövarnas preferens för att den brottsdrabbade var 

av ett specifikt kön, användes χ2- test. Tillika användes ett χ2- test för att utreda om det 

förekom signifikanta skillnader avseende om den brottsdrabbades ålder och kön hade 

någon inverkan på om den kvinnliga gärningspersonen utsatt den brottsdrabbade för 

sexuella handlingar vid upprepade tillfälle under en längre tid eller vid ett enstaka 

tillfälle. Vidare tillämpades χ2- test även vid signifikansprövning avseende huruvida 

gärningspersonerna förmådde att förneka gärningarna de dömts skyldiga till samt 

betydelse för kvinnornas tilldömda påföljd. 

 

Då χ2-test tillämpades genom en 2x2 korstabell, där relationen mellan två olika 

variabler studerades (Bryman, 2011) avlästes signifikansvärdet genom continutiy 

correction (Pallant, 2010). I de fall då föreliggande kriterier för genomförande av χ2-test 

inte uppfyllts, tillämpades Fishers exakta test, då det förelåg celler där det förväntade 

värdet var fem eller lägre. Signifikanta resultat redovisade på signifikansnivå p
7
<0.05. 

Begränsningar 
Denna studies resultat bygger på 22 lagföringsbeslut, där kvinnor dömds för sexualbrott 

i enighet med BrB kap. 6 under åren 2008-2013. Då Hradilova Selin och Shannon 

(2012) redogjort lagföringsstatistisk för år 2011, presenterades 28 sexualbrottsdomar 

mot kvinnliga förövare, vilket uppfattades som bekymmersamt. I en önskan om att 

erhålla information som kunnat föranleda att flera lagföringsbeslut inkluderats i 

föreliggande studie kontaktades Brottsförebyggande rådet, Brå. Det framkom att Brå 

erhöll information som skulle vara relevant för genomförandet av denna studie, dock 

                                                 
7
 p= sannolikhet. 
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var detta inget myndigheten förmådde att bistå med, vilket hänvisades till en påstådd 

föreliggande sekretess.  

 

Att Brå (Hradilova Selin & Shannon, 2012) redogjort för 28 lagföringsbeslut för 

kvinnor dömda för sexualbrott under endast året 2011 kan bero på att i 

lagföringsstatistiken redovisas antal lagförda sexualbrott och inte antalet kvinnliga 

gärningspersoner som dömts för sådant brott, vilket inte överensstämmer med denna 

studies syfte.  Detta innebar således att en kvinnlig gärningsperson kan ha lagförts för 

fler än ett sexualbrott och därför representeras fler än en gång i statistiken.  

 

I respektive tingsrätts målförteckning, som erhölls via e-post, genomfördes en manuell 

sökning efter kvinnor dömda för sexualbrott i enlighet med BrB kap. 6 ”om 

sexualbrott”, vilka identifierades genom potentiella kvinnonamn som uppgetts vid 

beskrivning av aktuell partställning. Detta tenderade att vara problematiskt, då ingen 

annan identifierbar data så som exempelvis personnummer, kunde utläsas i 

förteckningarna, varvid en uppskattning av vilka namn som potentiellt tillhörde 

kvinnliga förövare var nödvändig. Det förelåg problematiskt att identifiera 

könstillhörighet avseende namn tillhörande utlandsfödda kvinnor tillika kvinnor med 

könsneutrala namn. Vidare så var flertalet brottsmål, gärningspersoners namn och andra 

personuppgifter belagda med sekretess eller uppgavs vara okända, vilket ytterligare 

begränsade möjligheten att identifiera lagföringsbeslut med sexualbrottsdömda kvinnor. 

Då respektive tingsrätt genomförde efterfrågad sökning av lagföringsbeslut, kan också 

betraktas som en begränsning för urvalets storlek, då författaren inte erhöll kontroll över 

dessa sökningar, varvid garanti för att relevanta lagföringsbeslut kan ha förbisetts inte 

föreligger.   

Etiska överväganden 
Uppgifter om individer och annan användbar information som förekom i 

lagföringsbesluten avidentifierats för att säkerställa konfidentialitet, varvid det därför 

inte är möjligt att identifiera enskilda individer eller att sätta i förbindelse till enskilda 

fall av sexualbrott. Lagföringsbesluten har vid och efter föreliggande studies 

genomförande hanteras utefter personuppgiftslagens (1998:204) föreskrifter, vilket 

inneburit att personuppgifterna hanterats på ett sätt som skyddar individerna från 

kränkning av deras personliga integritet (Justitiedepartementet, 2005).  

 

Enligt svensk grundlag och den så kallade offentlighetsprincipen är domar offentliga 

handlingar. Detta innebär således inte att uppgifter som förekommer i materialet bör 

hanteras utan vördnad.  De data som används i studien är att betrakta som känslig och 

har därför hanterats med varsamhet för att undvika att den kommer på avvägar eller 

används på sådant sätt som kan anses som olämpligt eller uppfattas som kränkande för 

såväl gärningsperson som brottsdrabbad. 
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Resultat 
De 21

8
 sexualbrottsdömda kvinnor i studien var födda mellan år 1958-1992, där 

kvinnornas medelålder vid avlagt lagföringsbeslut var 34 år (SD=10). I studiens 

inkluderade sexualbrottsdomar (N=22) utlästes totalt 27 sexualbrott, vilket resulterade i 

att kvinnorna i genomsnitt begått 1.2 sexualbrott per person. Hälften av kvinnorna hade 

även dömts för icke sexualbrottsrelaterad kriminalitet vid samma lagföringstillfälle som 

de lagfördes för sexualbrott. Icke sexualbrottsrelaterad kriminalitet (n=10) bestod i 

upprepade ofredanden, olaga hot och misshandel, men även brott som narkotika, 

barnpornografi och falsk tillvitelse
9
. 

  
Tabell 1. Studiens inkluderade sexualbrott som de kvinnliga gärningspersonerna gjort sig skyldiga till 

mellan åren 2008-2013, fördelar utifrån brottsrubricering samt dess frekvensfördelning (n=37).  

Brott efter rubricering Frekvens (n) Procent (%) 

Våldtäkt 2  7 

Medhjälp till våldtäkt 1  4 

Våldtäkt mot barn 1  4 

Sexuellt utnyttjande av barn/ Sexuellt utnyttjande av 

underårig 

3+1  15 

Medhjälp till våldtäkt mot barn 1  4 

Medhjälp till grovt sexuellt utnyttjande av barn 3  11 

Medhjälp till sexuella övergrepp mot barn 1  4 

Medhjälp till sexuellt umgänge med barn 2  7 

Sexuellt ofredande 9  33 

Koppleri 1  4 

Medhjälp till koppleri 2 7 

Icke sexualbrott 10 - 

 

Att gärningspersonen erhållit en känd relation till den brottsdrabbade innebär att en 

familje- eller bekant relation förelegat. En familjerelation avser att gärningspersonen 

hade en befintlig eller en avslutad mycket bekant relation till den brottsdrabbade genom 

att kvinnan varit biologisk förälder eller att barnet på motsvarande sätt stått under 

dennes fostran alternativt att en familjerelation förekommit genom äktenskapliga 

förhållanden, till exempel styvförälder. En bekant relation utgörs av att 

gärningspersonen och offret varit kompisar eller ytligt bekanta samt om offret stått i 

utomfamiljär beroendeställning till gärningspersonen. En okänd relation mellan 

                                                 
8
 Den kvinna som svarar för två av studiens inkluderade lagföringsbeslut, beräknades ålder på det, i 

materialet, första lagförda brottet. 
9
 För falsk tillvitelse döms den som hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst 

tilltar annan brottslig gärning föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande 

omständighet dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak till fängelse i högst två år 

eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (1962:700). 
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gärningsperson och brottsdrabbad förelåg, då de var obekanta med varandra och ingen 

känd relation exiterat mellan dem.   

 
Figur 2. Relation mellan gärningsperson och brottsdrabbad i studiens inkluderade domar (n=21). I 

kategori känd relation är både gärningspersoner med såväl en familjär- som en bekant relation 

inkluderade.  

Då relationen mellan gärningsperson och brottsdrabbad i en av studiens inkluderade 

domar varit belagd med sekretess, exkluderas detta lagföringsbeslut vid beräkning av 

detta resultat. Gärningspersonen hade i 66% (n=14) av lagföringsbesluten en känd 

relation till de brottsdrabbade, av vilka 33% (n=7) var av familjekaraktär och 33% (n=7) 

bekanta med varandra. I 33% (n=7) lagföringsbeslut där gärningspersonen var okänd för 

den brottsdrabbade. Känd relation svarar i studiens inkluderade lagföringsbeslut för 

familjeförhållanden så som mor, styvförälder, fosterförälder eller lärare och bekanta. Då 

en okänd relation förelegat mellan gärningsperson och brottsoffer, var den 

brottsdrabbade polis, dotterns kompis, bekantas flick- eller pojkvän tillika provocerat 

överfall vid en busshållsplats. Inget signifikant samband påträffades avseende huruvida 

den kvinnliga gärningspersonen hade en känd relation till den brottsdrabbade eller inte 

(χ
2
 (1)=2.33, p= .127). 

 

Av studiens sexualbrottdomar kunde antal utsatta individer och dess ålder endast 

identifieras i 19 lagföringsbeslut, varvid 24 brottsoffer påträffades.  De domar som i 

denna beräkning exkluderades var ett lagföringsbeslut om koppleri samt två domar av 

medhjälp till koppleri. Av de 24 brottsdrabbade var 63% under 18 år medan 38% 

representerades av brottsdrabbade över 18 år (se tabell 2). Då den brottsdrabbades kön 

gick att utläsas i samtliga av studiens lagföringsbeslut, indikerar resultatet på att 

majoriteten av de brottsdrabbade var av kvinnligt kön (se tabell 2.). Detta då 64% 

(n=14) av studiens lagföringsbeslut innefattade sexualbrott riktat mot en brottsdrabbad 

kvinna. I tre av studiens inkluderade domar var sexualbrotten riktade mot fler än ett 

64% 

32% 

4% 

Känd relation

Okänd relation

Sekretess
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kvinnligt brottsoffer. Brottsdrabbade män påträffades i 41% (n=9) av domarna, varvid 

ett lagföringsbeslut innehöll sexualbrott riktat mot fler än ett manligt brottsoffer. 

 

Tabell 2. Antal individer som utsatts för sexualbrott av en dömd kvinnlig förövare mellan åren 2008-

2013 (n= 24), fördelat på den brottsdrabbades kön och ålder. 

 Brottsdrabbad Frekvens (n) Procent (%) 

Under 18 år Flicka 9 38 

Pojke 6 25 

Över 18 år Kvinna 5 21 

Man 4 17 

 Totalt 24 100 

 

Ett oberoende t-test genomfördes för att undersöka huruvida gärningspersonernas ålder 

signifikant skiljde sig beroende på om den kvinnliga förövaren hade en, känd eller 

okänd, relation till den brottsdrabbade individen. Testet påvisade att ingen signifikant 

skillnad förekom avseende känd relation (M=35, SD=11), och icke känd relation 

(M=32, SD=9.026) mellan gärningspersonens ålder och föreliggande relation till den 

brottsdrabbade individen t(18)=.732, p=.474, två- sidig). Detta resultat indikerar på att 

den kvinnliga sexualförbrytarens ålder inte har någon signifikant betydelse för huruvida 

gärningspersonen förgriper sig sexuellt på en individ som denne har en känd relation till 

eller inte. 

 

I 46% (n=10) av lagföringsbesluten var sexualbrotten av upprepad karaktär, vilket 

innebar att upprepade sexualbrott skett under en längre tid, medan 55% (n=12) 

lagföringsbeslut innefattade sexualbrott som skett vid ett enstaka tillfälle. Av de 

upprepade sexualbrotten hade 70% (n=7) gärningspersoner utsatt en individ som denne 

haft en känd relation till, av vilka den övervägande delen, 71%, av de brottsdrabbade 

var under 18 år. Då den kvinnliga gärningspersonen, utsatt den brottsdrabbade för 

sexualbrott, vid ett enstaka tillfälle förelåg en känd relation mellan dem vid 58% (n=7) 

av lagföringsbesluten, vilka samtliga var riktade mot brottsdrabbad under 18 år. Då 

gärningspersonen utsatt en person denne haft en okänd relation till, var tre av 

lagföringsbesluten om sexualbrott av upprepad karaktär, medan fyra var ett sexualbrott 

som skett vid ett enstaka tillfälle. Upprepade sexualbrott svarade för 56% (n=15)  av de 

totala antal sexualbrott (n=27) som de kvinnliga gärningspersonerna i studien gjort sig 

skyldiga till.  

 

En icke signifikant association mellan den brottsdrabbades ålder, det vill säga om den 

brottsdrabbade var under eller över 18 år gammal, och huruvida gärningspersonen utsatt 

offret för upprepade sexualbrott skett under en längre tid påträffades (χ
2 

(1)=.002, p= 

.651). Resultatet indikerade således på att brottsdrabbade under 18 år inte signifikant 

utsätts för fler antal upprepade sexualbrott under en längre tid jämfört med 

brottsdrabbade över 18 år, varvid brottsoffrets ålder inte har någon påverkan för 

huruvida upprepning av utsatthet för sexuella handlingar föreligger. Inte heller 
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påvisades offrets kön att någon signifikant inverkan på huruvida gärningspersonen 

utsatt sitt offer för upprepade sexuella handlingar (χ
2
 (1)=1.086, p=.203). 

 

I 41% (n=11) av de sexualförbrytande kvinnornas lagföringsbeslut som inkluderades i 

studien, utfördes de lagförda sexuella handlingarna i samarbete med en medbrottsling 

(χ
2
 (1)=1.19, p=.275), vilken i samtliga fall var en manlig kumpan. Då den 

sexualbrottsdömda kvinnan samarbetat med en medbrottsling förelåg i 75% (n=6) av 

domarna en känd relation mellan offret och den kvinnliga gärningspersonen, av vilken 

var i form av en familjerelation. Tydligt framgick det i 38% (n=3) lagföringsbeslut, att 

då samarbete förelegat, präglades de sexuella handlingarna av fysiska och/ eller 

psykiska påtryckningar så som tvång, hot och våld. Vid samtliga lagföringsbeslut 

präglade av våld och hot förelåg en känd relation mellan gärningsperson och den 

brottsdrabbade. Samarbete med en manlig medbrottsling tenderade att i större 

utsträckning vara förekommande då den brottsdrabbade var en flicka/kvinna (χ
2
 

(1)=2.051, p=.085). När den brottsdrabbade var en pojke/man påträffades ingen 

signifikant association avseende att den kvinnliga gärningspersonen, vid genomförandet 

av brotten, samarbetade med en medbrottsling. Andra tillvägagångsätt där ett samarbete 

med en manlig med brottsling förekom, bestod i brott som koppleri och medhjälp till 

sådant brott samt sexuellt ofredande.  

 

Tillvägagångssätt som främjande av brottslig verksamhet, upprepade sms med sexuell 

anspelning eller ofredande genom uppvisande av brösten inför elev förekom i studiens 

inkluderade domar. Alkohol, i varierad grad, hade nyttjats vid 78% av genomförandet 

av sexualbrotten.  Vidare kunde ett tillvägagångsätt präglat av psykiska 13%, fysisk 7%, 

fysiskt och psykiskt 13% övergrepp utläsas.  

 

Signifikant fler kvinnor påvisades i studien att förneka skuld till de sexuella gärningar 

som lagt kvinnorna till last (n=18
10

, χ
2
 (1)=8.909, p= 0.003). Som följd av denna studies 

begränsade urval, gick det inte att påvisa tendenser för att ett hårdare straff skulle 

tilldömas den sexualbrottsdömda kvinnan till följd av ett förnekande av skuld. 

Gärningspersonens relation till den brottsdrabbade, samarbete med en medbrottsling 

eller om sexualbrotten skett upprepade gånger under en längre tid tenderade inte att 

erhålla signifikant inverkan på om den sexualbrottsdömda kvinnan valt att bestrida de 

handlingar hon dömts skyldig till. 

 

Den mest frekvent förekommande huvudpåföljd
11

 som tilldömdes de sexualbrottsdömda 

kvinnorna var fängelse tätt följt av skyddstillsyn och dagsböter. De sexualbrottsdömda 

                                                 
10

 Alla studiens 22 lagföringsbeslut inkluderades vid beräkning av gärningspersonens inställning till 

skuldfrågan. Av de gärningspersoner som förnekade skuld till åtalad handling (n=18) hade fem kvinnor 

erkänt skuld till viss, men då de bestritt stora delar av åtalspunkterna betraktades de inte erkänt 

sexualbrotten. 
11

 En individ kan dömas för flera brott i en lagföring, varvid flera påföljder kan utdömas (Brå, 2013). Som 

regel väljs den strängaste påföljden i domen som huvudpåföljd, vilka rangordnas efter grad av ingripande. 
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kvinnornas utdömda fängelsetid varierade mellan tre månader till tre år och sex 

månader, vilket i genomsnitt var 17 månader, ett år och fem månader, per person. För de 

kvinnor som dömts för sexualbrott som skett vid ett enstaka tillfälle var den mest 

frekventa huvudpåföljden dagsböter medan kvinnor dömda för sexualbrott av upprepad 

karaktär tilldömdes fängelse som påföljd i högre utsträckning. De sexualbrottsdömda 

kvinnorna som tilldömdes dagsböter som huvudpåföljd dömdes att betala mellan 1500 

kronor och 20000 kronor (Md= 5000), vilket i genomsnitt resulterade i 7000 kronor per 

person.  

Tabell 3. Lagförd huvudpåföljd ålagd studiens sexualbrottsdömda kvinnor (N= 22), fördelat på 

frihetsberövat och icke-frihetsberövad påföljd. 

 Påföljd Frekvens (n) Procent (%) 

Frihetsberövande Fängelse 7 32 

Rättspsykiatrisk vård 1 5 

Icke frihetsberövande Skyddstillsyn 6 27 

Villkorlig dom 3 14 

Dagsböter 5 23 

 Totalt 22 100 

 

En icke frihetsberövande huvudpåföljd
12

 utdömdes i 64% (n=14) av studiens 

lagföringsbeslut medan en frihetsberövande huvudpåföljd
13

, fängelse och rättpsykiatrisk 

vård, tilldömdes i 36% (n=8) av studiens lagförda kvinnor (se tabell 3), dock var detta 

inte signifikant (χ
2
 (1)=1.64, p= .201). I figur 3 kan den tilldömda huvudpåföljden för de 

sexualbrottsdömda kvinnorna i studien utläsas. Då den brottsdrabbades ålder inte kunde 

utläsas i tre av studiens lagföringsbeslut, har dessa exkluderats vid denna beräkning 

(n=19). Det påvisades i lagföringsbesluten att då den brottsdabbade varit under 18 år 

tenderade fängelse och skyddstillsyn att utdömdes som huvudpåföljd i större 

utsträckning medan om den brottsdrabbade erhållit myndig ålder, påvisades den 

vanligaste huvudpåföljden vara skyddstillsyn och dagsböter. Den brottsdrabbades ålder 

påvisades dock inte erhålla någon signifikant inverkan på utdömd huvudpåföljd (χ
2
 

(1)=.377, p= .354). 

                                                 
12

 Icke frihetsberövande påföljd inkluderar skyddstillsyn, villkorlig dom och dagsböter. 
13

 Frihetsberövande påföljd inkluderar fängelse och rättspsykiatrisk vård. 
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Figur 3. Utdömd huvudpåföljd ålagd studiens sexualbrottsdömda kvinnor (n=19) i relation till den 

brottsdrabbades ålder. 

 

Diskussion 
Föreliggande studie erhåller i stor utsträckning en deskriptiv undersökningsdesign, där 

en beskrivning av egenskaper hos kvinnor dömda för sexualbrott eftersträvades.  

Studien avsåg att på ett explorativt sätt påvisa relationer mellan variabler och på så sätt 

frambringa så mycket kunskap som möjligt om den studerade populationen. Syftet med 

föreliggande studie var att med utgångspunkt i tingsrättsdomar deskriptivt beskriva 

kvinnor skyldiga till sexualbrott och dess brottsoffer samt undersöka och redogöra för 

samband mellan gärningsperson och brottsdrabbad. Hos majoriten av de 

sexualbrottsdömda kvinnorna förelåg en känd relation till den brottsdrabbade, varvid 

upprepade sexuella övergreppsbeteenden var vanligt förekommande och i stor 

utsträckning riktades mot brottsdrabbade under 18 år. Då en känd relation förelåg 

mellan gärningsperson och den brottsdrabbade, tenderade den kvinnliga förövaren vid 

genomförandet av sexualbrotten att samarbeta (75%) med en manlig medbrottsling, 

varvid den brottsdrabbade i högre utsträckning var en flicka/kvinna. Majoriteten av de 

sexualbrottsdömda kvinnorna i studien förnekade de sexuella gärnings som de åtalats 

för, varvid den mest förekommande huvudpåföljden för kvinnorna skyldiga till 

sexualbrott var av icke frihetsberövande karaktär. 

 

Relationen mellan gärningsperson och brottsdrabbad tenderade att i hög utsträckning 

(66%) vara känd genom en familje- eller bekant relation. Detta var inget signifikant 

resultat men styrks av tidigare forskning som påvisade att sexualbrottsdömda kvinnor 

allt som oftast erhöll en känd relation till den brottsdrabbade (Nathan & Ward, 2002; 

Oliver, 2007; Turner et al., 2010; Vandiver & Kercher, 2004; Wijkman et al., 2011), 
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varvid Vandiver och Kercher (2004) uppskattade en förekomst av en föreliggande känd 

relation mellan gärningsperson och brottsdrabbad till 87%.  

 

Flertalet (55%) övergreppsbeteende hade ägt rum vid ett enstaka tillfälle. Av de 

sexualbrott som påträffades i studiens lagföringsbeslut svarade sexuellt ofredande för 

33%, varvid denna brottsrubricering utgjorde den mest förekommande kategorin av 

sexualbrott i studien. Dessa resultat skulle kunna förklaras genom att kvinnor som 

förövare av sexualbrott i högre utstäckning gör sig skyldig till sexuellt ofredande än 

sexualbrott med högre grad av allvarlighet (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Då en 

känd relation mellan gärningspersonen och den brottsdrabbade förelegat tenderade 

sexualbrotten att vara av upprepad karaktär, av vilka 71% av brotten var riktade mot 

brottsdrabbade under 18 år. Om en känd relation förelegat mellan den 

sexualbrottsdömda kvinnan och den brottsdrabbade tenderade således de sexuella 

handlingarna att öka i varaktighet under längre perioder, vilket i det närmsta påminner 

om beteendemönster hos manliga sexualförbrytare (Wijkman et al., 2011). 

 

Då en brottsdrabbad utsatts för ett enstaka sexualbrott av en känd förövare var samtliga 

av brotten riktade mot barn. Brottsdrabbade under 18 år påvisades inte erhålla en högre 

utsatthet för fler antal, upprepade, sexualbrott jämfört med brottsdrabbade över 18 år. 

Resultaten i studien beaktar att barn som brottsdrabbade erhåller en högre grad av 

sårbarhet jämfört med brottsdrabbade över 18 år som utsatts för sexualbrott, dock 

påvisades denna sårbarhet inte vara avgörande för huruvida barn i högre utsträckning 

utsätts för upprepade sexualbrott av en gärningsperson de har en känd relation till.  

 

Att sexualbrottsdömda kvinnor i högre utsträckning genomför sin brottslighet 

tillsammans med en medbrottsling påvisade även dennas studies resultat som vanligt 

förekommande (36%), vilket i likhet med tidigare forskning (Gannon et al., 2010; 

Grayston & De Luca, 1999; Oliver, 2007; Nathan & Ward, 2002; Wijkman et al., 2011). 

I samtliga av studiens lagföringsbeslut, där samarbete förelåg, skedde de sexuella 

gärningar i samförstånd med en man, vilket tenderade att vara mest förekommande 

(75%) då den kvinnliga gärningspersonen erhållit en känd, familje-, relation till den 

brottsdrabbade. Studiens resultat har även påvisat att då kvinnan sammarbetade med en 

manlig medbrottsling, tenderade den brottsdrabbade i högre utsträckning vara en flicka 

under 18 år.  Vid sexualbrott där ett samarbete med en man förekom hade den kvinnliga 

gärningspersonen intagit ett mer passivt förhållningsätt, vilket även Grattagliano et al. 

(2012) beskrivit som vanligt förekommande hos kvinnor skyldiga till sexualbrott. 

Kvinnor som dömts för medhjälp till sexualbrott har betraktats erhållit en mindre aktiv 

roll vid genomförandet av de sexuella gärningarna. Huruvida kvinnorna faktiskt agerat 

mer passivt kan ifrågasättas utifrån föreliggande stereotypa uppfattningar om kvinnan 

som passiv, kompatibel och underordnad (Oliver, 2007; Simpson, 1989). Kvinnor som 

dömts för medhjälp till sexualbrott står inte sällan själva under hot om våld av 
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medbrottslingen till brotten, detta bör beaktas som en förklaring till ett beteende men 

inte som en ursäkt för de genomförda handlingarna. 

 

Svårighet att utifrån studiens resultat påvisa huruvida ett mer aggressivt 

beteendemönster förekommit vid genomförandet av de sexuella brottshandlingarna, där 

samarbete med en medbrottsling förelegat, då det i få av studiens lagföringsbeslut var 

möjligt att utläsa tydliga tillvägagångssätt präglade av fysiskt såväl som psykiskt våld. 

Tidigare forskning har indikerat på att våld och en hög grad av aggressivitet tillämpades 

i högre utsträckning, då den kvinnliga förövaren av sexualbrott samarbetat med en 

manlig medbrottsling (Freeman & Sandler, 2008; Nathan & Ward, 2002). Denna studies 

resultat påvisade dock att våld och psykiska påtryckningar förekom i 38% av 

lagföringsbesluten, där den sexualbrottsdömda kvinnan samarbetade med en man.  

 

Studiens resultat påvisade att kvinnorna dömda för sexualbrott i högre utsträckning, 

64%, tilldömdes en icke- frihetsberövande påföljd. Då denna studies resultat 

frambringat bevis för att den brottsdrabbades ålder inte tenderar att erhålla någon 

inverkan på kvinnornas tilldömda påföljd, vilket snarare får beaktas utifrån föreliggande 

lagstiftning och brottets grad av allvarlighet. Något som kan ifrågasättas avseende 

sexualbrottsdömda kvinnor och tilldömd påföljd är huruvida kvinnor skyldiga till 

sexualbrott döms mildare än manliga förövare. Detta då denna studies resultat 

redovisade att en frihetsberövande påföljd tilldömds den misstänkta gärningspersonen 

endast vid 37% av studiens lagföringsbeslut. Sandler och Freeman (2011) påvisade att 

kvinnor skyldiga till sexualbrott, statistiskt sett, tilldömds mildrare brottspåföljd. Dessa 

indikationer på att kvinnor tenderar att bedömmas annorlunda än män skyldiga till 

sexualbrott styrks, då Fällman och Christiansen (1999) redovisat att endast fyra, 24%, 

av de sexualbrottsdömda kvinnorna dömdes till fängelse. 

 

Endast 5% av de sexualbrottsdömda kvinnorna i studien hade vid upprepade gånger 

lagförts för sexualbrottslighet inom den studerade tidsperioden.  Vilket kan sättas i 

relation till tidigare forskning som påvisat att kvinnor dömda för sexualbrott erhåller en 

relativt låg risk för återfall i sexualbrott jämfört med män skyliga till 

sexualbrottsrelaterad kriminalitet (Cortoni et al., 2010; Freeman & Sandler, 2008; 

Sandler & Freeman, 2009; Turner et al., 2008). Det skall dock poängteras att de kvinnor 

i föreliggande studie som lagförts för sexualbrott under den senare delen av den 

studerade tidsperioden, inte erhållit likalydande möjlighet att återfalla i 

sexualbrottslighet som kvinnor lagförda vid ett tidigare skede. 

 

Denna studies resultat påvisade att 33% av kvinnorna i studien dömds för sexuellt 

ofredande, vilket utgjorde den mest frekventa brottsrubriceringen i studiens urval. Detta 

överensstämde med Hradilova Selin och Shannon (2012) som redogjort för att sexuellt 

ofredande tenderar vara den mest förekommande rubricering av sexualbrott som 

föreligger kvinnor som förövare av sexualbrott. Tidigare forskning (Hradilova Selin & 
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Shannon, 2012) har påvisat att våldtäkt (33%) i det närmsta är en lika förekommande 

brottskategori som sexuellt ofredande (37%) föreliggande sexualbrottsdömda kvinnor. 

Detta kan betraktas utifrån 2005 års ändringar av sexualbrottslagstiftningen, där 

sexuella handlingar omfattande hot, tvång och kränkning av individens sexuella 

integritet i högre utsträckning rubriceras som våldtäkt, vilket kan föranlett att 

våldtäktsanmälningarna ökat (Hradilova Selin & Shannon, 2012). En annan förklaring 

till att kvinnliga gärningspersoner av sexualbrott rapporteras att i närmast göra sig 

skylda till våldtäkt i samma utsträckning som sexuellt ofredande är att 

anmälningsbenägenheten tenderar att vara mer frekvent vid brott med högre grad av 

allvarlighet som föreligger våldtäkt jämfört med sexuellt ofredande (Hradilova Selin & 

Shannon, 2012). Tillika kan en ökning av våldtäktsbrott förklaras utifrån en minskad 

tolerans i samhället och att dessa brott därför i högre utsträckning kommer till polisens 

kännedom (Sarnecki, 2009).  

 

Kvinnors sexualbrottslighet. Tillika denna studies resultat uppskattas kvinnor skyldiga 

till sexualbrott svara för en minoritet av det totala antalet sexualbrott (Denov, 2003; 

Hradilova Selin & Shannon, 2012). Att andel kvinnor som misstänks för sexualbrott 

tenderar vara mycket liten kan förklaras utifrån den metod som används för att samla in 

data. Detta då förekomst av kvinnor skyldiga till sexualbrott tenderade att vara högre, då 

kvinnorna genom självrapportering påvisat sin egen sexualbrottslighet (Denov, 2003). 

 

Att kvinnor skyldiga till sexualbrott uppskattas svara för en liten population (Denov, 

2003; Hradilova Selin & Shannon, 2012) kan sannolikt beror på att sexuella handlingar 

förövade av kvinnor i lägre utsträckning rapporteras till polisen, vilket relativt sätt 

innebär att ett mindre antal kvinnor registreras som misstänkta för sexualbrott 

(Hradilova Selin & Shannon, 2012; Wijkman et al., 2011). Sexualbrott anses 

representera en av de mest integritetskränkande brottskategorierna (Brå, 2005; Isdal, 

2001), vilket då dessa brott tenderar att angripa den brottsdrabbades mest privata och 

sårbara sida. Den föreliggande underrapportering av kvinnor som sexualförbrytare 

skulle därför även kunna betraktas utifrån att den brottsdrabbade upplever rädsla inför 

gärningspersonen, men också den skam, skuld och förnedring som många gånger åläggs 

den brottsdrabbade individen. Detta kan antas påverka benägenheten att anmäla det 

sexuella våldet. Tillika en föreliggande rädsla för att bli misstrodd och att den 

brottsdrabbades trovärdighet uppfattas som bristfällig (Brå, 2005), då förvaren varit en 

kvinna. Främst i de fall där den brottsdrabbade varit en man, kan 

anmälningsbenägenheten tänkas vara lägre. 

 

Kvinnor tenderar, procentuellt sett, att bli mer kriminella än män, vilket främst avseende 

våldsbrott, då kvinnor i allt högre utsträckning tar över männens brottsbeteende. Trots 

att skillnaderna mellan män och kvinnors brottsbeteende fortfarande är stor, tycks könen 

allt mer närma sig varandra avseende brottsdeltagande (Holleri, 2008). Denna 

utveckling tycks ha föranletts av förändringar gällande jämställdhet inom såväl yrkes- 
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som familjelivet, vilket kan betraktas vara en påverkansfaktor avseende kvinnors 

engagemang i kriminell verksamhet (Hollari, 2008). Detta har således bidragit till att 

föreliggande rollerna för män och kvinnor börjar likna varandra, varvid även 

beteendemönster förväntas att sammanstråla. Kvinnors ökade delaktighet i samhällets 

offentliga arena kan också betrakta som vara en bidragande orsak till kvinnlig 

brottslighet. 

 

Att 82% av de sexualbrottsdömda kvinnorna i denna studie förnekade de handlingar de 

stod åtalade för, vilket kan indikerar på att kvinnorna, tillika andra kriminella individer, 

eftersträvar att legitimera sina handlingar inför sig själv och sin omgivning. Tekniker 

för att förmildra, eller neutralisera, omständigheterna i anslutning till gärningen kan 

således betraktas som nödvändig för att tillgodose ett behov att försvara sina handlingar 

inför lagen.  

 

En ständig neutralisering av ett gränsöverskridande beteenden kan utgöra en förklaring 

till ett upprepat kriminellt beteende. Att de sexualbrottsdömda kvinnorna för sig själva 

neutraliserar de genomförda gärningarna i sådan utsträckning att de inte förmår att anse 

handlingarna som kriminella eller för den delen förmår att se till de förödande 

konsekvenser som följer för den brottsdrabbade, vilket föranleder det lättare för 

kvinnorna att begå brotten. Genom denna neutralisering kan gärningspersoner således 

utföra handlingar som inte ligger i linje med föreliggande moraliska värderingar. Om 

den sexualbrottsdömda kvinnan vidare erhåller upplevelser av att denne, genom sina 

handlingar, hjälper den brottsdrabbade till något bättre, kan det faktum att kvinnan 

faktiskt sexuellt förgripit sig på den brottsdrabbade, successivt uppfattas som normalt 

och att ingen skada har inträffat.  

 

Utifrån ett förnekande av ansvar kan kvinnors sexualbrottslighet, med utgångspunkt i 

åskådandet av att kvinnan som underordnad mannen, betraktas anses hänföra sig rätten 

till ett större platstagande i samhället. Genom denna uppfattning om att ”ta revansch” 

mot den patriarkala strukturen, neutralisera och rättfärdiga sina brott. Detta skulle kunna 

exemplifieras genom att kvinnor betraktar det legitimt att utsätta en individ för 

sexualbrott, med anledning av att sexuellt våld genom tiderna använts för att inskränka 

kvinnors position i samhället (Bergen & Bukovec, 2006; Gage & Hutchinson, 2006; 

Goetz & Shackelford, 2009; Isdal, 2001; Johansson- Latham, 2008; Sandnabba et al., 

2008). Detta synsätt skulle även kunna utgöra en förklaring till varför det tenderar att 

vara mer legitimt och mindre anmärkningsvärt att en kvinna nyper tag i rumpan på man 

i jämförelse med att gärningspersonen i detta fall varit en man och rumpan tillhört en 

kvinna. Denna föreliggande acceptans mot kvinnor som begår mindre grova sexualbrott 

kan tänkas vara ett resultat av de egenskaper som föreligger kvinnan som den heliga 

modern full med omsorgsfullhet och inte betraktas att vara kapabel till ett 

lagöverträdande beteende. 
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Neutralisering av ett normbrytande beteende skulle vidare kunna tillämpas på kvinnor 

som gjort sig skyldiga till sexualbrott vid ett enstaka tillfälle. Detta skulle kunna 

frambringa en motivation hos de sexualbrottsdömda kvinnorna att begå sexualbrott, i en 

kontext där samhällets sociala kontroll minskar, varvid att den brottsdrabbades 

brottsofferstatus minskar och gärningen således kan betraktas som mindre allvarlig.  

 

Att söka förklara gränsöverskridande beteende utifrån tekniker om neutralisering leder 

in på betraktandet av människan som en rationell varelse och att gärningspersonen 

grundar sina kriminella beslut på rationella antaganden. Varvid gärningspersonen anses 

beaktat för- och nackdelar tillika konskevenser som följer av ett brottsligt agerande. 

Sykes och Matza (1957) påvisar dock att individen genom neutraliseringen inte kan 

betraktas utifrån oinskränkt frihet att fatta beslut, då gärningspersonens val påverkas av 

individer i deras omgivning. Neutralisering av lagbrytande beteenden behöver 

nödvändigtvis inte innebära att individen utför kriminella handlingar, men kan föranleda 

en motivation för gärningspersonen att begår brott. Att gärningspersonen sedan brister 

sociala relationer, där individen inte förmår att uppleva ansvar eller samhörighet med 

andra individer, kan neutralisering av beteende bidra till att gärningspersonen faktiskt 

gör sig skyldig till brott. 

 

Teorin om neutralisering kan inte till fullo förklara varför kvinnor begår sexualbrott. 

Neutralisering skulle än dock kunna utgöra en förklaring till kvinnors ökande 

brottsbenägenhet. Att kvinnor tenderar att alltmer närma sig männens brottsbeteende, 

kan neutralisering av beteenden förklara ett tänjande på etablerade uppfattningar och 

förändrade regler och moraliska normer. Att kvinnors benägenhet att närmar sig 

männens brottsbeteende skulle också kunna anses som en konsekvens av ett allt mer 

sexualiserat samhälle, där kvinnor i högre utsträckning ’tar för sig’ i samhället. På detta 

sätt kan kvinnorna hävda sin framfart i samhället tillika avfärda den underordning och 

stereotypa föreställning som tenderar att föreligga kvinnor. Dessa föreställningar, och 

önskan, om kvinnan som den goda modern, kan även sättas i relation till ett motstånd att 

upptäcka ondska och grymhet hos kvinnan (Boroughs, 2004; Kwarnmark & Tidefors 

Andersson, 1999). Vilket förstärks av hur kvinnor skyldiga till sexualbrott framställs i 

media, då det tenderar vanligt att lyfta fram den svåra situation och förmildrande 

omständigheter som förelegat den sexualbrottsdömda kvinnan, något som sällan är fallet 

då förövaren var en man. 

 

I denna studie erhölls inte tillräcklig information om huruvida de sexualbrottsdömda 

kvinnorna diagnostiserats med sexuell parafili. Kvinnor tenderar att i lägre utsträckning 

än män diagnostiseras med ett sexuellt avvikande beteende (Nolen- Hoeksema, 2011; 

Wijkman et al., 2011). Detta skulle kunna diskuteras utifrån huruvida kvinnor faktiskt 

har en sexuell drivkraft till sina brott eller om dessa sexuellt avvikande preferenser 

endast är att betrakta som något typiskt förekommande hos män skyldiga till sexualbrott 

(O'Connor, 1987).  
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Att erhålla ett sexuellt avvikande beteende, där den sexuella dragningskraften riktas mot 

barn, pedofili, skulle kunna utgör en förklaring till varför 63% av de brottsdrabbade i 

denna studie var under 18 år. Ett sexualbrott som riktats mot barn kan betraktas och 

förklaras utifrån att kvinnan utfört handlingarna som resultat av ett rådande sexuellt 

intresse för barn eller där sexualbrotten var impulshandlingar, vilka fungerat som 

ångestdämpande beteende till följd av en personlig kris av frustration och stress hos den 

kvinnliga gärningspersonen (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999; Larsson et al., 

2002; Lidberg & Wiklund, 2004b). Det bör dock tas i beaktande att ett erhållande av en 

sexuell läggning riktad mot barn, pedofili, i sig inte är brottsligt, så till vida att den 

sexuella böjelsen inte omvandlas till faktisk handling (Svedin, 2002). Parafilin pedofili 

kan således inte förklara varför att kvinnor i studien begår sexualbrott, men än dock till 

viss del påvisa bakomliggande orsaker till varför en gärningsperson utsätter en individ 

under 18 år för sexualbrott. 

 

Information om huruvida de sexualbrottsdömda kvinnorna själva utsatts för sexuella 

övergrepp tidigare i livet framkom inte i föreliggande studies material. Tidigare 

forskning har dock påvisat att gärningspersonernas uppväxtförhållanden tenderar att 

vara en central variabel för framtida brottslighet, detta då det föreligger starkt empiriskt 

stöd för att kvinnor skyldiga till sexualbrott, i större utsträckning själva varit utsatta för 

sexuella övergrepp tidigare i livet (McCartan & Gunnison, 2010; Miccio-Fonseca, 

2000; Nathan & Ward, 2002; Strickland, 2008; Turner et al., 2008; Wijkman et al., 

2011). Detta utgör således inte en kausal förklaring till kvinnors sexualbrottslighet, men 

utgör en indikation på en högre risk för att dessa kvinnor sexuellt utnyttjar andra 

individer i vuxen ålder (Oliver, 2007).  

 

Att kvinnor som utsatts för sexualbrott i barndomen skulle erhålla en högre risk att 

utsätta andra individer i vuxen ålder kan betraktas utifrån en föreliggande inlärning av 

beteendet, där individer som upplever sexuellt våld och andra missförhållanden i 

barndomen erhåller en högre tolerans för våld jämfört med individer som inte vuxit upp 

i ett hem präglat av sådana uppväxtförhållanden (Göransson, 2008; Hearn, 1998). Detta 

skulle således innebära att individer som upplevt sexuella övergrepp tidigare i livet 

skulle erhålla en högre risk att själva bruka sexuellt våld vid konflikter och känslor av 

frustration och utsatthet. Då det i denna studie varit svårt att påvisa huruvida kvinnornas 

uppväxtförhållanden påverkat ett brottsligt beteende i vuxen ålder, måste detta studeras 

vidare.  

 

Då det föreligger flertalet teorier och förklaringasmodeller till kriminalitet, brott och 

dess bakomliggande orsaksfaktorer, utgår generella antaganden från kvinnan som 

brottsoffer och mannen som förövare (Sandnabba et al., 2008). Kriminologiska teorier 

tenderar att allt som oftast vara utformade och tillämpbara på manliga gärningspersoner, 

varvid det inte föreligger några övergripande teorier för att förklara uppkomsten av 
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kvinnors sexualbrottslighet. Det tenderar således att vara problematiskt att finna en 

förklaringsmodell speciellt utformat för att förklara varför kvinnor begår sexualbrott. 

Sexualbrott beror på ett flertal olika variabler som inkluderar gärningspersonens 

fantasier, preferenser för offer, föreliggande möjligheter att utföra brottet tillika 

gärningspersonens utvecklande av sexuellt avvikande beteenden (Hickey, 2010). 

Kvinnor dömda för sexualbrott bör således analyseras utifrån biologiska, sociala och 

psykologiska faktorer tillika olikheter i personlighetsegenskaper beaktas för att söka 

förklara kvinnornas sexualbrottslighet.  

 

Den begränsade forskning och sällsyntheten av kvinnlig sexualbrottslighet kan 

föranleda att simplifiering och mer tillgivande förklaringsmodeller tillämpas. Detta då 

sexualbrottsdömda kvinnor betraktas som sexualförbrytare, vilka råkar vara kvinnor, 

istället för att betrakta kvinnor skyldiga till sexualbrott som en egen grupp av 

gärningspersoner (Wijkman et al., 2011).  

 

Metoddiskussion. Det förekommer ett flertal begränsningar som uppkommit vid denna 

studies genomförande och som bör beaktas. Med hänsyn till befintlig, om än limiterad, 

forskning som föreligger den studerade populationen tillika en låg prevalens för kvinnor 

skyldiga till sexualbrott, kan denna studies generaliserbarhet ifrågasättas. Detta då 

studiens begränsade urval, inte kan betraktas tillräckligt för att möjliggöra en lämplig 

generalisering. Metodinsamlingen för studien var inte slumpmässigt, då urvalet 

baserades på tillgängliga lagföringsbeslut tillhandahållna av Sveriges tingsrätter. 

Studien har även begränsats till den information som förkommit i respektive domslut. 

Då inga intervjuer genomfördes med gärningspersonerna, förelåg svårighet att erhålla 

mer detaljerade uppgifter om gärningspersonens bakgrund och tidigare brottsliga 

beteende. 

 

I föreliggande studie hittade få signifikanta resultat, vilket till stor del kan bero på det 

begränsade urval. Att kvinnor skyldiga till sexualbrott utgör en liten del av det totala 

antalet sexualbrott blev tydlig då svårigheter att finna den undersökta populationen 

förelegat. Då lagföringsbesluten förvärvats genom e-post kontakt med respektive 

tingsrätt i landet och tillvägagångsättet för att erhålla domarna varit varierande, lämnas 

inga garantier för att samtliga existerande domar, där kvinnor i enlighet med BrB 6. 

Kap. lagförts för sexualbrott, inom studerad tidsperiod, erhållits och inkluderats vid 

genomförandet av denna studie. Vidare har grad av utförlig information som respektive 

lagföringsbeslut innefattat kraftigt varierat, vilket försvårat genomförandet av studien så 

tillvida att specifik information om gärningspersonen och dennes bakgrund tillika 

brottsoffer egenskaper inte förvärvats. Den otillräckliga informationen kan förklaras 

genom att uppgifter förekommande i sexualbrottsdomar i högre utsträckning är belagda 

med sekretess, vilket således har begränsat möjligheten till genomförbara statistiska 

analyser. 
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Denna studies begränsade urval kan ha föranlett metodologiska problem, varvid det 

limiterade antalet inkludera kvinnor i studien erhållit en betydande inverkan på 

genomförda statistiska analyser. Ett större urval skulle emellertid kunnat ha bidragit till 

att analysernas utfall påvisat ett annorlunda resultat. Detta innebär således inte att denna 

studie är att betrakta som undermåttlig, utan att detta område snarare är ett föremål för 

vidare studier. Det begränsade urvalet föranleder att denna studies resultat bör tolkas 

med viss försiktighet, vilket med hänsyn till den föreliggande svårighet att påvisa 

signifikanta resultat avseende kvinnor skyldiga till sexualbrott. Detta innebär dock inte 

att icke signifikanta resultat är mindre betydelsefulla att redovisa. 

 

Slutsats 
Denna studie belyser kvinnor som sexualförbrytare, vilket är ett relativt ovisst 

ämnesområde som tillägnats mycket lite uppmärksamhet. Studiens resultat har i likhet 

med tidigare forskning påvisat att sexualförbrytande kvinnor i högre utsträckning 

utsätter en brottsdrabbad de har en nära relation till, varvid ett samarbete med en 

medbrottsling var vanligt förekommande. Varför kvinnorna begår dessa brott tenderar 

att vara oklart, men klart är dock att den föreliggande uppfattningen om kvinnan som 

omsorgsfull och moderlig allt mer suddas ut. 

 

Resultaten som framkommit i denna studie kan tänkas bidra till att gruppen kvinnliga 

sexualförbrytare allt mer uppmärksammas. Gruppen kvinnor skyldiga till sexualbrott är 

mycket begränsad, varvid kvinnor som sexualförbrytare inte åskådliggörs i någon större 

utsträckning. Kvinnor som sexualförbrytare existerar, om än i liten skala, och är därför 

värt att belysa. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Genom att belysa denna sparsamt utforskade population av gärningspersoner kan denna 

studies resultat bidragit till en ökad kunskap och förståelse, varvid en djupare 

beskrivning av fenomenet eftersträvades snarare än en generalisering. Denna studie kan 

således utgöra en initial utgångspunkt och likväl föranleda tillika uppmuntra till fortsatt 

forskning. Det är av betydelse att främja och öppna upp för en diskussion om kvinnor 

skyldiga till sexualbrott. Därför är mer omfattande forskning avseende denna grupp av 

kvinnliga gärningspersoner nödvändig.  

 

Intressant vore att vidare studera huruvida psykisk ohälsa föreligger sexualförbrytande 

kvinnor och i vilken utsträckning kvinnornas sexualbrott föregås av psykiatriska 

sjukdomstillstånd. Likväl vore det även av intresse att undersöka huruvida 

gärningspersonernas uppväxtförhållanden präglar kvinnornas brottsbeteende i vuxen 

ålder. Kvinnor skyldiga till sexualbrott tenderar att erhålla ett flertal egenskaper som 

skiljer dem från andra kriminella individer. Framtida studier på denna population skulle 

med fördel kunna tillämpa en annan, mer djupgående, design för att söka identifiera 
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betydelsefulla faktorer, utmärkande egenskaper avseende tillvägagångssätt och 

beteendemönster. Detta skulle kunna främja ett utvecklande av behandlings- och 

förebyggande åtgärder anpassade för sexualbrottsdömda kvinnor, vilket för att förhindra 

och minimera risken för återfall i sexuellt våld och annan kriminalitet. 
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