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1. Inledning 
	  
Kriminologi är en tvärvetenskaplig del inom samhällsvetenskapen. Inom kriminologin 

studerar man brott och brottets orsaker, under vilka omständigheter som brott begås, vilka 

samband och följder det kan finnas. Man studerar även samhällets reaktioner på brott.  

 

På Brottsrummets hemsida (2014) finns en definiering av vad som anses vara ett brott: ”Ett 

brott är en handling eller underlåtenhet att handla som är belagd med straff i svensk lag”. 

Detta betyder att alla handlingar som är belagda med straff enligt den svenska lagen är en 

brottslig handling. Även när man underlåter sig att handla när lagen kräver detta är en 

handling belagd med straff. 

 

Det har i alla tider begåtts brott. Vad som definieras som brott förändras dock hela tiden. Det 

som dock inte har förändrats under tiden är att män är överrepresenterade i brottsstatistiken.  

 

”År 2012 uppgick antalet lagföringsbeslut gällande män till drygt 108 000 beslut, vilket är 83 

procent av samtliga lagföringsbeslut” (BRÅ, 2013:29).  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
År 2012 utgjorde kvinnor endast cirka 17 procent av de som blev lagförda. Kvinnor utgör 

alltså endast en mycket liten del i den officiella brottsstatistiken. Samma siffra för 

lagföringsbeslut för kvinnorna var år 2011 också 17 procent. Att så få kvinnor lagförs för 

brott gör också att större delen av forskningen om kriminella personer hamnar på de manliga 

brottslingarna. Detta gör att det inte forskas lika mycket om kvinnliga brottslingar och därmed 

finns det också en mindre förståelse och kunskap om kvinnliga brottslingar. Även fast 

kvinnor är underrepresenterade i brottsstatistiken så bör ett intressant ämne vara varför de få 

kvinnorna som begår brott utvecklar detta kriminella beteende. 

 

Vad finns det för orsaker till ett kriminellt beteende?  Det finns olika perspektiv och 

förklaringsmodeller som försöker förklara vad som gör att ett brott begås. Det jag vill ha svar 

på är om det går att finna ett samband mellan kvinnlig kriminalitet och psykisk ohälsa. Om 

det gör det, är det den psykiska ohälsan i sig hos kvinnorna som orsakar det kriminella 
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beteendet och vad är det i så fall i den psykiska ohälsan som gör att personen blir mer 

benägen att begå brott?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att finna något samband mellan 

kvinnliga brottslingar och psykisk ohälsa.  

 

1. Hur vanligt är det att kvinnliga brottslingar lider av psykisk ohälsa? 

2. Orsakas kvinnans kriminella beteende av den psykiska ohälsan? 

- I så fall, vilken psykisk ohälsa kan starkast förknippas med kvinnlig 

kriminalitet? 
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2. Material och metod 

Eftersom syftet med uppsatsen är att försöka finna ett samband mellan kvinnor som begår 

brott och psykisk ohälsa så har jag valt att använda mig av publicerade artiklar, avhandlingar 

och litteratur som empiriskt material. 

 

För att finna relevanta artiklar och avhandlingar till uppsatsen har jag använt mig av olika 

sökmotorer och databaser. Där har jag sökt på en mängd olika kombinationer av ord på både 

svenska och engelska. Jag har bland annat använt sökorden kriminologi, kvinnliga 

brottslingar, female offenders, women offenders mental health, women offenders mental 

illness osv. 

 

Genom att använda mig av dessa olika sök-kombinationer så fick jag väldigt många träffar på 

artiklar, avhandlingar och litteratur som berör det ämne jag valt för denna uppsats.  

 

2.1 Urval och avgränsning 

Materialet som ligger till grund för den här uppsatsen är olika artiklar, avhandlingar, 

uppsatser och litteratur. En första avgränsning gjordes till ämnena kriminologi och psykologi. 

Därefter har ytterligare en avgränsning gjorts; kvinnliga brottslingar och psykisk ohälsa. 

 

Jag har använt mig av hemsidor tillhörande bland annat Brottsförebyggande rådet, 

Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, National Criminal Justice 

Reference Service (NCJRS) och Taylor and Francis Online. Jag har använt mig av ett antal 

olika databaser, bland andra PsykInfo, PsykArticles, ProQuest och ScienceDirect. Där har jag 

använt mig enormt många olika sök-kombinationer för att få fram material som är relevant för 

denna uppsats. Jag har bland annat använt sökorden crime, female, psychology, 

psychopathology, gender, criminal offenders, female offenders, mental health, mental illness 

osv. 

 

Jag har till slut valt ut de artiklar, avhandlingar och den litteratur som på bästa möjliga sätt 

förhoppningsvis ska hjälpa mig att få svar på mina frågeställningar.  
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2.2 Metod 

För att undersöka om det finns något samband mellan kvinnliga brottslingar och psykisk 

ohälsa kommer jag att använda mig av en kvantitativ sekundäranalys. Detta innebär att jag 

inte samlar in något eget material utan använder mig av andra forskares och organisationers 

redan insamlade material.  

 

En av anledningarna till att jag valt att använda mig sekundäranalys är att jag har så kort tid 

på mig att samla in och analysera material. Detta är en av sekundäranalysens fördelar då det 

tar kortare tid att ta fram materialet och man får data av god kvalitet. Ytterligare en fördel 

med sekundäranalys är att jag får mer tid till att analysera det insamlade materialet, just för att 

insamlingen tar så pass lite tid (Bryman, 2008:301ff).  

 

Även om det finns många fördelar med att använda sig av en sekundäranalys, så finns det 

även nackdelar. En av nackdelarna är att jag själv inte är bekant med det material jag samlat 

in. Skulle jag ha samlat in eget material så skulle jag ha haft en god kännedom om det 

material jag samlat in och hur det är strukturerat (Bryman, 2008:304). Detta gör att det kan ta 

lite tid innan jag är insatt i materialet och därmed kan det också ta lite tid innan jag kan börja 

med analysen av materialet. 

 

En annan nackdel med att använda sig av en sekundäranalys är det saknas nyckelvariabler. 

Just på grund av att man i en sekundäranalys analyserar någon annans material kan det göra 

att just det jag söker efter inte finns besvarat i materialet eftersom det material jag samlat in 

troligen kommer att ha gjorts i något helt annat syfte än det syftet jag har i den här uppsatsen. 
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3. Teori 

När det gäller forskning om kriminalitet är det den manliga kriminaliteten som vanligtvis står 

i centrum. Detta beror på att det är männen som begår flest brottsliga handlingar. Man hade 

dock kunnat tänka sig att mer forskning gällande den kvinnliga kriminaliteten hade kunnat 

hjälpa till att skapa brottspreventiva åtgärder. Enligt Eriksson (2009:31) är det vissa som 

menar ”att en ökad kunskap om varför kvinnor begår färre brott än män skulle kunna bidra till 

att kunna minska brottsligheten”. 

 

Män har alltid begått mer brottsliga handlingar än vad kvinnor gjort. Till detta har många 

olika förklaringar givits. En av förklaringarna ”som har givits till den stora skillnaden mellan 

könen har tenderat att bygga på teorier som utgår från generella antaganden om kvinnors och 

mäns egenskaper och beteenden” (Hollari, 2008:373). Det finns dock ingen förklaringsmodell 

eller teori om varför man begår eller inte begår brott som är allmänt accepterad.  

 

Här nedan presenteras två psykologiska teorier. Dessa teorier kommer jag sedan att utgå ifrån 

när jag gör min analys.  

 

3.1 Genusteori 

Genuspsykologi är den del av psykologin som handlar om ”vad kön, sexualitet och social 

miljö betyder för individens personliga utveckling och självidentitet som pojke eller flicka, 

man eller kvinna” (Psykologiguiden, 2014a). Det handlar i stora drag om hur femininitet och 

maskulinitet tar sig uttryck i olika typer av sammanhang. 

 

Det talas ofta om att män försöker ”hävda” sin manlighet, till exempel genom att ta till våld i 

olika situationer. Detta anses kunna vara den allra mest påtagliga markeringen av manlighet, 

man slåss för det anses vara manligt och man ”blir” manlig om man slåss. Det handlar dock 

framför allt ”om att markera vad man inte är /…/ Man är inte feg, svag, feminin eller 

homosexuell” (Karlsson & Pettersson, 2003:5). Det finns också bevis på att det manliga 

könshormonet testosteron spelar en avgörande roll för den manliga brottsbenägenheten. Man 

kan då fråga sig om det kvinnliga könshormonet östrogen påverkar kvinnors 

brottsbenägenhet. Ett antal forskare har kommit med förslaget att hormonella förändringar 
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hos kvinnor kan påverka kvinnors brottsbenägenhet och är därmed orsaka brottslighet 

(Kordon & Wetterqvist, 2012). 

 

Flickor som är aggressiva när de är barn har en lägre benägenhet att fortsätta vara aggressiva i 

vuxen ålder om man jämför med pojkar. Forskare inom psykologin menar att detta kan bero 

på att flickornas aggressivitet inte ges samma uppmärksamhet eller belöning som pojkars 

aggressivitet. Man skulle utifrån detta antagande kunna förklara varför flickor är mer benägna 

att använda sig ”av så kallad social manipulation /…/ en för flickor mer framgångsrik typ av 

aggression som belönas på samma sätt som pojkars våldsamhet” (Kordon & Wetterqvist, 

2012:27).  

 

Teorierna här handlar i stora drag om rollförväntningar. Skulle rollförväntningarna förändras 

så antar man att det kan medföra en förändring i kvinnors brottslighet. Med förändring i 

rollförväntningarna menar man när det gäller kvinnorollen att attityder kring vad som är 

accepterat kvinnligt beteende förändras och att brottslighet därmed kan komma att bli ett mer 

accepterat kvinnligt beteende. ”Ju närmare kvinnor och mäns roller kommit varandra desto 

mer har deras brottsmönster kommit att stämma överens” (Kordon & Wetterqvist, 2012:30). 

 

Det kan också vara viktigt att påpeka att det inte finns ”någon allmän generaliserande 

kriminologisk eller annan vetenskaplig teori om kvinnors brottslighet eller om skillnaderna 

mellan kvinnors och mäns brottslighet” (Kordon & Wetterqvist, 2012:20). 

 

3.2 Psykopatologi 

Psykopatologi är läran om psykiska störningar. Den som var först med att använda sig av 

termen psykopatologi var den tyske läkaren Richard von Krafft-Ebing och detta var år 1875. 

Därefter kom psykopatologin att utvecklas mer och mer som en del av psykologin och 

psykiatrin (Psykologiguiden, 2014b). Arboleda-Flórez (2001:2963) menar att psykopatologin 

förser ”… criminology with methods to analyze elements of a criminal act within the 

personality structure”. Psykopatologi som metod inom kriminologi syftar alltså till att ta reda 

på motivet till den kriminella handlingen.  

 

Inom psykopatologin ligger intresset på individen/brottslingen. Man anser att 

individen/brottslingen är någon som skiljer sig från normalbefolkningen på grund av att 
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individen/brottslingen har antingen personliga eller sociala brister, vilket leder individen till 

att begå den kriminella handlingen. Psykopatologin försöker förstå den kriminella handlingen 

som en kedja av personliga händelser som föregått den kriminella handlingen och som 

kommer att upprepas i framtiden, om inget ingripande sker (Arboleda-Flórez, 2001).  

 

Man kan urskilja två psykopatologiska populationer. Den första populationen är patienter vars 

psykopatologiska problematik är lätt att diagnostisera. Det är individer med exempelvis 

ångest eller schizofreni. Den andra populationen är kriminella personer vars psykopatologiska 

problem inte är självklara. Brottslingar brukar vanligen kunna vara drabbade av 

personlighetsstörningar som gör att de leds in på den kriminella banan om och om igen. Dessa 

två psykopatologiska populationer är dock inte alltid så lätta att hålla isär. Detta beror på att 

många individer lider av samsjuklighet. Det beror också på att individer med psykisk ohälsa 

kan som vem som helst begå brott och kriminella personer kan som vem som helst vara 

psykiskt sjuk (Arboleda-Flórez, 2001:2964) (min översättning). 
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4. Empiri 

Som tidigare nämnts är syftet med denna undersökning att försöka ta reda på om det finns ett 

samband mellan kvinnliga brottslingar och psykisk ohälsa. Utifrån en kvantitativ metod har 

jag sökt efter data som ska hjälpa mig att fastställa om det finns ett samband eller inte. 

 

4.1 Kvinnliga brottslingar 

Historiskt sett så har kriminologi varit ett ämne som handlat till största del om män och deras 

brottslighet. Kvinnor har haft mycket lite utrymme i den kriminologiska forskningen och det 

gör att många kriminologiska teorier fokuserar på män och därmed inte går att applicera lika 

bra på kvinnor. När kvinnor väl har haft utrymme i forskningen har det vanligtvis varit som 

offer och inte som förövare. 

 

Det finns teorier om kriminalitet som är mer psykologiskt inriktade och dessa menar att män 

och kvinnor har olika psyken. Kvinnor kan antingen anses vara moraliska eller listiga och 

svekfulla. Detta gör att de anser att de brott som kvinnor begår är mer dolda och därmed 

också mycket svårare att avslöja (Jensen, 2003:13), vilket skulle kunna vara en förklaring till 

varför kvinnor är underrepresenterade i kriminalstatistiken. 

 

Enligt en finsk undersökning som utfördes av Tarja Pösö år 1990 så berättar kvinnorna att de 

begått brott för att de har haft svårigheter att klara vardagen. De har därför valt att begå brottet 

för att försöka lösa dessa svårigheter (Jensen, 2003:15f). 

 

Arvidsson (2003) har gjort en textanalytisk studie om kvinnlig kriminalitet. I denna utgår hon 

från Arvidsson från två böcker: Women and Crime av Frances Heidensohn (1985) och The 

female offender. Girls, Women, and crime av Meda Chesney-Lind (1997). Enligt Arvidssons 

analys utifrån Heidensohns bok så framställer Heidensohn kvinnliga brottslingar som 

människor som har gjort ett val att leva som avvikare. Detta kan enligt Heidensohn bero på att 

de antingen inte lever upp till olika roller som de förväntas ha, som till exempel rollen som 

hustru eller moder. Chesney-Lind framställer i stället kvinnor som begår brott som aktörer i 

samhället. Chesney-Lind menar att de val som kvinnliga brottslingar har gjort beror på 

tidigare erfarenheter och även på hur deras liv tidigare har sett ut. 
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Återigen är det dock viktigt att påpeka att det än idag inte finns någon teori som är allmänt 

godkänd för att förklara varför människor begår brott. Därmed finns det heller ingen teori som 

är allmänt godkänd vad gäller kvinnor och kvinnlig brottslighet. 

 

4.2 Kvinnor, kriminalitet och psykisk ohälsa 

Det har under en längre tid diskuterats om det går att finna ett samband mellan psykiatriska 

diagnoser och kriminalitet. De diagnoser som har föreslagits kunna vara associerade med 

kriminalitet eller för att kunna orsaka kriminalitet har varit schizofreni och bipolär sjukdom 

(Lundström & Kuja-Halkola, 2013:17).  

 

Yourstone, Wenander & Långström (2010) genomförde en studie som omfattade samtliga 

svenska kvinnoanstalter med totalt 178 kvinnor. För att mäta den psykiska hälsan använde de 

sig av självskattningsformuläret SF-36 som är en hälsoenkät innehållande 36 frågor indelade i 

två kategorier: fysisk hälsa och psykisk hälsa. Frågorna om psykisk hälsa handlar om vitalitet, 

social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt välbefinnande (Yourstone, 2010:25f). 

Enligt Yourstone et al. så hade de fängelsedömda kvinnorna som deltog i deras studie en 

betydligt sämre psykisk hälsa i jämförelse med icke-fängelse dömda kvinnor. Den vanligaste 

psykiska ohälsan bland kvinnorna i studien var förhöjd suicidrisk och därefter kom aktuell 

depression. De flesta av kvinnorna hade också drabbats av psykotiska symtom någon gång i 

sitt liv, dock var dessa oftast drogutlösta. 

 

Den 4 oktober 2012 fick Kriminalvården ett uppdrag från regeringen. Uppdraget gick ut på att 

kartlägga ett antal olika faktorer hos de intagna. En av faktorerna de skulle kartlägga var 

psykisk hälsa hos de intagna. I rapporten Klientkartläggning 2013 redovisas att 58 procent av 

alla kvinnor som antingen varit i anstalt eller varit villkorligt frigivna har under perioden för 

verkställigheten fått en diagnos som gäller psykiska sjukdomar. I nästan vart tredje fall ges 

diagnosen på grund av att kvinnan är/har varit missbrukare och de psykiska symtomen därför 

uppstått. 

 

Konstenius, Lundholm, Jayaram-Lindström, Philips, och Franck (2009) gjorde en studie 

angående prevalens av uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) och missbruk 

hos fängelsedömda kvinnor. Deras studie påpekar att det finns rapporter som redovisar att 
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kvinnor i anstalt löper dubbelt så stor risk som män i anstalt att drabbas av olika psykiska 

problem.  

 

Enligt en rapport som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2005) har utfört så 

utförs ungefär 5 procent av alla våldsbrott av män och kvinnor som vid samma tid för 

våldsbrottet vårdas för psykos. Det ska också poängteras att förekomsten av psykos hos 

normalbefolkningen ligger under 1 procent. 

 

Kesteven (2002) gjorde en rapport som hade till syfte att studera den bestående oron vad 

gäller kvinnliga brottslingar och psykiska problem. Kesteven konstaterar att den hårda 

sanningen är att fängelser och anstalter rymmer ett stort antal människor med psykisk 

problematik. 

 

Peterson, Skeem, Kennealy, Bray & Zvonkovic (2014) utförde en studie på 143 kriminella 

personer med psykisk ohälsa för att se om och hur ofta symtomen på psykisk ohälsa orsakar 

ett kriminellt beteende. Denna studie är den första att på ett systematiskt sätt utforska hur 

brott konsekvent påverkas av förövarens psykiska ohälsa över tid. Resultatet av denna studie 

är att endast 18 % av de rapporterade brotten var mestadels eller helt relaterade till förövarens 

symtom och dessa brott var spridda bland 38 % av förövarurvalet. Vidare fann Peterson et al. 

att 3 %, 4 % och 10 % av begångna brott var direktrelaterade till symtom av depression, 

schizofreni och bipolär sjukdom. 

 

Kesteven (2002) har gjort en omfattande undersökning om kvinnliga brottslingar. I 

undersökningen kommer han fram till att det finns ett antal saker som gör att man blir mer 

benägen att begå kriminella handlingar. En sådan sak kan vara åsidosättande av andra 

människors välbefinnande, känslor eller egendom. Man är inte kapabel till att ta hänsyn till 

andra människor och hur de mår. Detta gör att man lättare kan begå brottsliga handlingar 

eftersom individen själv har svårt att förstå andra eller känna empati för andra. Vidare fann 

Kesteven att kvinnorna som deltog i undersökningen hade en prevalens av funktionell psykos 

på 14 %. Detta kan jämföras med normalbefolkningen som ligger omkring 1 %.  

 

Kesteven (2002) påpekar att neurotiska symtom är det som är mest troligt att finna hos 

normalbefolkningen och därför var det intressant att undersöka prevalensen av neurotiska 

symtom hos kvinnor i anstalt för att kunna göra en jämförelse. Kesteven kom fram till att 
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skillnaden var häpnadsväckande mellan normalbefolkningen och kvinnor i anstalt. De siffror 

som Kesteven fick fram var att 66 % av kvinnorna i anstalt led av neurotiska symtom, såsom 

depression eller ångest. Detta jämfördes med normalbefolkningens siffra som låg på 16 %.  

Kesteven (2002) konstaterar också att vissa av de symtom som exempelvis schizofreni ger, 

såsom hallucinationer eller vanföreställningar, kan vara faktorer som påverkar en att begå 

kriminella handlingar. 

 

I en av studierna som Lundström et al. (2013) använder sig av undersöks det om det finns 

något samband mellan bipolär sjukdom och kriminalitet. Det visar sig att precis som i studier 

om schizofreni finns det en 4,2 gångers större risk att man ska begå våldsbrott om man lider 

av bipolär sjukdom. Dock sjönk denna siffra till 2,4 gånger när man hade tagit hänsyn till 

drog- och alkoholmissbruk. Lundström et al. (2013) konstaterar också att det inte finns någon 

stor sannolikhet för att schizofreni har ett starkt samband med våldsbenägenhet när man har 

tagit hänsyn till bland annat drog- och alkoholmissbruk. 

 

När det gäller personlighetsstörningar så konstaterar Yourstone et al. att förekomsten av dessa 

är mycket högre hos kvinnor som sitter i fängelse i Sverige än bland normalbefolkningen. I en 

amerikansk studie (Yourstone et al., 2010:46) studerades hur personlighetsstörningar och 

impulsivitet påverkade hur kvinnorna anpassade sig till att sitta inlåsta i fängelse. Resultat av 

detta var att olika personlighetsstörningar som bland annat borderline och schizotypa 

personlighetsstörningar tillsammans med kognitiv impulsivitet ”var signifikanta prediktorer 

på ångest och depression” (Yourstone et al., 2010:46). 

 

Bennett, Ogloff, Mullen & Thomas (2012) utförde en studie om psykotiska störningar hos 

kvinnliga mördare i Australien.  I studien ingick 55 kvinnliga mördare. Bennett et al. fann att 

kvinnor i högre utsträckning än män lider av psykoser. De fann också att 20 % av deras urval 

led av psykos och 16.4 % av deras urval led av schizofreni, vilket de påpekar är högre än vad 

som rapporterats i andra studier med både kvinnliga och manliga deltagare. 

 
Belfrage (1998) gjorde en longitudinell studie som handlade om psykisk ohälsa och 

kriminalitet. I studien ingick 1,056 psykiskt sjuka personer som hade diagnoserna schizofreni, 

paranoia eller affektiv psykos. Dessa 1,056 personer blev 1986 utskrivna från olika 

mentalsjukhus i Stockholm. Tio år senare, 1996, så följde Belfrage upp dessa personer. För att 

ta reda på dessa personers kriminella handlingar använde han sig av polisregistret, vilket han 
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påpekar inte alltid är det bästa tillvägagångssättet för att få ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. Huvudresultatet i denna studie är att personer med diagnoserna schizofreni, paranoia 

eller affektiv psykos är överrepresenterade när det gäller kriminalitet. 28 % av de som 

fortfarande levde när uppföljningen gjordes fanns med i polisregistret. Den diagnos som i 

denna studie visade sig ha starkast samhörighet med kriminalitet var schizofreni, en tredjedel 

av de personer som var diagnostiserade med schizofreni fanns med i polisregistret. 

 

4.2.1 ADHD 

Det finns som sagt ett antal studier som har gjorts för att undersöka om det finns något 

samband mellan kriminalitet och psykisk ohälsa. De flesta av dessa studier har visat att det 

kan finnas ett samband mellan bland annat ADHD och kriminalitet. 

 

Lundström et al. (2013) använder sig av tre olika studier i sin forskning och dessa belyser 

frågan om det finns någon koppling mellan ADHD och kriminalitet i det vuxna livet. 

Studierna visar att människor med ADHD har 5-9 gånger högre risk att dömas för våldsbrott i 

jämförelse med normalbefolkningen. Författarna drar också slutsatsen att ADHD i sig bör 

kunna ses ”som en kausal riskfaktor för våldskriminalitet” (2013:17). 

 

Precis som Lundström et al. konstaterar Konstenius et al. (2009) att det finns ett antal olika 

studier som alla visar att det finns ett starkt samband mellan ADHD och kriminalitet i det 

vuxna livet. Även uppförandestörning och antisocial personlighetsstörning visar ett starkt 

samband med kriminalitet i vuxen ålder. I undersökningen visar det sig att det är vanligt 

förekommande med ADHD hos de svenska kvinnorna som sitter i fängelse. Man intervjuade 

fängelsedömda kvinnor och tjugonio procent av dessa kvinnor uppfyllde kriterierna för 

diagnosen vuxen-ADHD. 

 

Även Yourstone et al. (2010) konstaterar att det finns ett starkt samband mellan kvinnlig 

brottslingar och ADHD. Mer än var tredje kvinna i deras undersökning uppvisade symtom 

som stämmer överens med vuxen-ADHD.  
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5. Diskussion 

När jag började arbetet med denna uppsats ville jag ta reda på om det fanns något samband 

mellan kvinnliga brottslingar och psykisk ohälsa och hur vanligt detta var. Jag ville också ta 

reda på om det är den psykiska ohälsan i sig som orsakar det kriminella beteendet hos 

kvinnan. 

 

Uppsatsens syfte har alltså varit att undersöka om det finns något samband mellan kvinnliga 

brottslingar och psykisk ohälsa. Undersökningen har gjorts utifrån frågeställningarna (1) Hur 

vanligt är det att kvinnliga brottslingar lider av psykisk ohälsa? och (2) Orsakas kvinnans 

kriminella beteende av den psykiska ohälsan? 

 

5.1 Kvinnor, kriminalitet och psykisk ohälsa 

Det första som kan konstateras är att det bland kvinnliga brottslingar är väldigt vanligt att lida 

av någon form av psykisk ohälsa. Kriminella kvinnor är helt enkelt överrepresenterade när det 

gäller psykisk ohälsa, vilket konstateras av i princip allt mitt material i denna uppsats. Det jag 

har funderingar över är om den psykiska ohälsan har uppstått på grund av en psykisk 

sårbarhet eller om den är drogutlöst. För mig känns det viktigt att separera dessa två orsaker 

till psykisk ohälsa. Är den psykiska ohälsan orsakad av drogmissbruk så anser jag att det kan 

ligga andra faktorer bakom det kriminella beteendet. Att använda droger är kriminellt och har 

man därmed utlöst en psykisk ohälsa på grund av drogerna så tror inte jag att man kan dra så 

säkra slutsatser om den psykiska ohälsans inverkan på det kriminella beteendet. Det ligger 

troligen andra orsaker bakom det kriminella beteendet i dessa fall. 

 

Det andra som kan konstateras är att det är mycket vanligare att kvinnliga brottslingar lider av 

psykisk ohälsa än att manliga brottslingar lider av det, vilket konstateras av bland annat 

Konstenius et al. Detta kan kopplas ihop med den genusteori jag här ovan gick igenom. Den 

menar att män och kvinnor har olika psyken och om män och kvinnor har olika psyken 

kanske det är en orsak till att fler kriminella kvinnor än män lider av psykisk ohälsa. Det kan 

också vara så att om kvinnor har ett annat psyke än män så kan kvinnorna ha svårare att stå 

emot det brottsliga begäret som kan orsakas av den psykiska ohälsan. Har man ett starkare 

psyke är det möjligen lättare att stå emot ett begär att exempelvis begå brott. 
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Det tredje som kan konstateras är att det är svårt att uttala sig om det är den psykiska ohälsan i 

sig som orsakar det kriminella beteendet. Det kan dock konstateras att psykisk ohälsa innebär 

en förhöjd brottsbenägenhet i många fall, vilket konstateras av bland annat Peterson et al. För 

mig går det inte att säga att det är just den psykiska ohälsan i sig som orsakar ett kriminellt 

beteende. Det kan absolut vara en bidragande faktor, tillsammans med andra faktorer som 

exempelvis uppväxtförhållanden och sociala faktorer.  

 

Det finns inte många studier som är gjorda för att undersöka om det är just den psykiska 

ohälsan i sig som gör att ett kriminellt beteende skapas. Det finns dock många studier som 

undersöker om psykisk ohälsa tillsammans med andra faktorer kan vara en bidragande faktor 

till det kriminella beteendet. För att kunna dra säkra slutsatser om den psykiska ohälsans 

betydelse för utvecklandet av ett kriminellt beteende behövs det i framtiden betydligt mycket 

mer forskning på detta område. 

 

5.2 Slutkommentar 

Det går att tala om ett samband mellan kvinnor, kriminalitet och psykisk ohälsa. Det finns 

faktorer som pekar på att vissa psykiska diagnoser ökar risken för att man ska begå brottsliga 

handlingar. Dock anser jag att det inte enbart är den psykiska ohälsan i sig, utan oftast enstaka 

symtom, som till exempel impulsivitet, som gör att det finns en ökad risk för ett kriminellt 

beteende. Det finns också sådant som pekar på att det inte finns några signifikanta samband 

om man tar hänsyn till drog- och alkoholmissbruk exempelvis. Det som kan sägas är att i 

vissa fall, speciellt när det gäller en ADHD-diagnos, så ökar risken för att begå brottsliga 

handlingar om man är omedicinerad. Med rätt medicinering och kanske även terapi av något 

slag så minskar risken för att begå brottsliga handlingar. 

 

Jag hoppas att det i framtiden kommer att komma betydligt mycket mer forskning om 

kvinnlig kriminalitet och även fortsatt forskning om psykisk ohälsa som en ökad riskfaktor för 

att begå brottsliga handlingar. 
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