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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att jämföra hur brottsstatistiken mellan misstänkta kvinnor och män i 

Sverige har sett ut under åren 1995-2015 utifrån brottstyperna misshandel, stöld och skadegörelse. 

Denna studie kommer också undersöka möjliga bakomliggande förklaringsfaktorer till att 

människor begår brott. I denna undersökning visas även brottsförändringen för respektive kön, 

utifrån diagram och tabell samt att statistik från olika myndigheter tillämpas i denna kvantitativa 

sekundäranalys. Det råder en markant skillnad mellan misstänkta kvinnor och män, inom samtliga 

brottskategorier är männen överrepresenterade. Förändring över tid visar att andelen misstänkta 

män minskat inom samtliga tre kategorier. Slutsatsen i denna studie visar att kvinnorna följer 

samma mönster som männen, förutom när det gäller brottstypen misshandel, där kvinnorna visar en 

ökning. Inom de olika brottskategorierna är stöld det brottet där det råder högst antal misstänkta 

kvinnor och män. Möjliga bakomliggande faktorer kan variera, men arbetslöshet och ekonomisk 

utveckling (BNP) tenderar att vara troliga faktorer. 



Abstract   
The aim of this study was to compare how the crime statistics between suspected women and men 

have been over time in Sweden during the years 1995-2015 regarding assault, robbery and 

vandalism. This study will also examine possible underlying explanatory factors to why people 

commit crimes. This survey will present crime statistics for respective gender between the years 

1995-2015 on basis of charts and tables, as well as statistics from different agencies in this 

quantitative secondary analysis. There is a sharp difference between suspected women and men, the 

study indicates that men are overrepresented within all crime categories. The change over time 

indicates that the percentage of suspected men has decreased within all three crime categories. The 

major conclusions in this study indicates that women tends to follow the same pattern as the men, 

except when it comes to the crime assault, where the women tends to indicate a rising path. Within 

the various types categories of crime, theft is the crime with the highest number of suspected men 

and women. Possible  underlying causes may vary, but unemployment and economic growth (GDP) 

tends to be plausible factors. 
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1. Introduktion                                                                                   

Brott har alltid funnits och kommer alltid att finnas i vår värld. Det diskuteras och nämns ofta i 

media att brotten ökar och blir allt fler i dagens samhälle. Visserligen kan brottets karaktär ha 

ändrats genom åren, men vissa brott som begås i dagens samhälle, utfördes även förr. Olika mönster 

gällande brotten och brottsutvecklingen, liksom allt annat i vår globala värld, både inom kost, mode 

och inredning så kan det se olika ut genom åren. Massmedia har haft en upplysande roll som inte 

hade samma funktion förr, och de brott som begås idag vet allmänheten i samhället om väldigt 

snabbt, vilket kan vara en bidragande faktor till att människan upplever att det begås mer brott än 

tidigare. Den diskussion som nämns i media angående brottsligheten, varför människor begår brott 

samt möjlig bakomliggande faktorer gjorde att intresse för denna studie väcktes. 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att jämföra hur brottsstatistiken mellan misstänkta kvinnor och män i Sverige har sett ut 

under åren 1995-2015, utifrån brottstyperna misshandel, stöld och skadegörelse. Vidare är syftet att 

jämföra brottsstatistikens förändring över tid (1995-2015) sett till kön och brottstyp  i antal personer 

och andel samt att undersöka samband mellan möjliga bakomliggande förklaringsteorier att 

människor begår brott. Frågeställningarna som ligger som grund för undersökningen är följande: 

1. Hur ser statistiken ut för personer misstänkta för brotten misshandel, stöld och   

 skadegörelsebrott utifrån kön under åren 1995-2015? 

2. Råder det någon skillnad eller likhet mellan brotten/brottstypen och kön under   

 denna tidsperiod? 

3. Hur har förändringen skett under åren 1995-2015 utifrån respektive kön och dess olika  

 brottstyper? 

4.  Går det att se något samband till att människor begår brott utifrån möjliga bakomliggande 

 förklaringsfaktorer som exempelvis ekonomisk utveckling (BNP), arbetslöshet  samt hur                                                 1

 många poliser som arbetar?   

  

                                                                                                                                    

Enligt Näringslivets ekonomifakta, som är en del av Svenskt näringsliv innebär begreppet  1

arbetslöshet att det är en person som inte varit sysselsatt inom två veckor, men som vill arbeta 
samt har sökt arbete under de senaste fyra veckorna. Arbetslöshet kan även definieras som en 
person som inte jobbar men väntar på att få kunna börja ett jobb inom tre månader (http://
www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/).                                        1

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/


1.2 Centrala begrepp  

1.2.1 Vem är ”misstänkt”? 

Från anmälan till straff finns en rättskedja. När polisen får in en anmälan  görs en bedömning om ett 

brott inträffat. Om polisen eller åklagare gör bedömning att brott inträffat kommer en 

förundersökning att inledas och en förundersökningsledare kopplas till ärendet. 

Om brott kan styrkas lämnas bevis till tingsrätten. Vid misstanke om brott blir det förhör med 

polisen, vid grövre brott tilldelas ofta en offentlig försvarare. Visar det sig att den misstänkte vid 

förhör är misstänkt för grovt brott kan den misstänkte bli anhållen av en åklagare. Inom tre dagar 

måste åklagaren fatta beslut om häktning ska ske och den häktade  kan sitta häktad 14 dagar, 

därefter måste omförhandling ske.  I förundersökning utreds vem som skäligen kan vara misstänkt 

för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol. Begreppet misstänkt innebär att 

det rör sig om en straffmyndig person som av polis eller åklagare efter avslutad utredning 

fortfarande är skäligen misstänkt. Den statistisk som finns över misstänkta är en direkt konsekvens 

utifrån det resultat som kommer från brottsuppklarningen (BRÅ:s rapport 1:2001:10). Detta innebär 

att det förekommit anmälningar mot personer som ansetts vara misstänka för något brott, som sedan 

efter avslutad utredning av polis eller åklagare fortfarande är skäligen misstänkta för något brott, det 

vill säga att dessa misstänkta personer efter avslutad utredning är skäligen misstänkta, tills 

motsatsen är bevisad. Detta betyder att dessa misstänkta personer inte är fällda för någon dom. 

Statistiken över misstänkta personer omfattar endast straffmyndiga personer, en straffmyndig 

person är 15 år eller äldre (http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/misstankta-

personer.html).  

En person kan anses vara skäligen misstänkt, vilket innefattar den lägre graden av misstanke. Att 

räknas som skäligen misstänkt innebär att det ska finnas konkreta omständigheter och som ska med  

viss styrka tala för att personen har begått brottet.  Den högre graden av misstanke är på sannolika 

skäl misstänkt och innebär att det krävs mer bevisning mot den misstänkte. För att väcka åtal ska 

det finnas tillräckliga skäl, vilket handlar om att på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande 

dom i domstol (https://polisen.se/Lagar-och-regler/Misstankt-gripen-anhallen-haktad/). 

När en person inte anses vara misstänkt utan förklaras skyldig till ett brott kommer denne att 

lagföras. Lagföringsbrott definieras som fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare. 

Lagföringsbesluten delas in i 3 olika typer; fällande domar i domstol, strafföreläggande eller  
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åtalsunderlåtelser. Lagföringsbrotten har minskat de senaste 40-åren, en stor minskning skedde  

redan på 1970-talet. Sedan 1975 har det skett en minskning med hela 66% ( BRÅ:s rapport; 

Personer lagförda för brott, slutlig statistik för 2015). I denna uppsats är det alltså personer som är 

misstänkta för antingen misshandel, skadegörelse eller stöld, rån m.m som beskriv. 

1.2.2 Misshandel  

Begreppet misshandel innebär och rör sig om väldigt vida anmälningar, det vill säga att det kan röra 

sig om misshandel mot barn, misshandel mot vuxna, utomhus, inomhus, misshandel mot 

närstående, bekant, obekant, familjevåld eller gatuvåld (ibid). Misshandel innebär även brott mot liv 

och hälsa, vilket innebär att man utsätter någon annan person för smärta, sjukdom eller kroppsskada 

(https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Valdsbrott/Misshandel/). 

Enligt lagen 1962:700, 3 kap 5 § brottsbalken nämns följande om brottet misshandel  

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 
henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år 

eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (https://lagen.nu/1962:700)

           

Enligt lagen 1962:700, 3 kap 6 § brorsbalken nämns följande om brottet grov misshandel.  

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och 
högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig 
eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat 
särskild hänsynslöshet eller råhet. Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse  
i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas 
om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om 

gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet (https://lagen.nu/1962:700). 

        

Det mörkertal som finns gällande grov misshandel, enligt BRÅ:s statistik är det cirka en fjärdedel 

av misshandelsbrott som anmäls till polisen. Grövre brott, brott mellan obekanta, brott som sker på 

allmän plats anmäls mer än lindriga brott (http://statistik.bra.se/solwebb/action/hjalp?

kod=h_mer_brott#M). 
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1.2.3 Skadegörelsebrott  

Begreppet skadegörelse beskrivs som handlingar som utförs av den som med avsikt och vilja 

skadar, förstör eller att lösa någon annans rätt till sin egendom (https://polisen.se/Lagar-och-regler/

Om-olika-brott/Skadegorelse/). Brottet skadegörelse delas in i flera underkategorier såsom 

skadegörelse på motorfordon, skadegörelse genom brand, skadegörelse mot stat, kommun och 

landsting, klotter och annan skadegörelse. Bland de misstänkta står skadegörelse till stor del av 

ungdomar samt att övervägande antal är utförda av män. 

Enligt lagen 1962:700, 15 kap 1 § brottsbalken nämns följande om brottet skadegörelse. ”1 § Den 

som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till 

böter eller fängelse i högst ett år” (https://lagen.nu/1962:700). 

Enligt lagen 1962:700, 15 kap 3§ brottsbalken nämns följande om brottet skadegörelse.  

3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov skadegörelse dömas till fängelse i 
högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om av gärningen 
kommit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller 

ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar (https://lagen.nu/1962:700). 

Skadegörelsebrott sker ofta i samband med andra brott och enligt BRÅ beror mörkertalet då på det 

övriga brottets mörkertal. I uppsatsen undersöks totalen och inte alla dess underkategorier. 

              

1.2.4 Stöld, rån m.m  

Redan under 1800-talet visade forskningen att män begick mer brott än kvinnor och brottet stöld 

ansågs på tidigt 1800-tal som ett väldigt allvarligt brott. Med åren har allvarlighetsgraden av t.ex. 

stöld förändras och idag finns det andra brott än stöld som definieras som mer allvarligt. Kategorin 

stöld innebär att man gör ett tillgrepp mot någon annans egendom utan lov. Kategorin ”stöld” 

innebär en stor variation av olika brott, som exempelvis motorcykel,- cykel,- båt,- butiksstöld, 

snatteri eller rån. Begreppet stöld är ett väldigt brett brott, det är också denna vida definition av 

”stöld” som ligger till grund för denna undersökning, tar ej hänsyn till ringa eller grovt. 
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Enligt lagen 1962:700, 8 kap 1-3 § brottsbalken nämns följande om brottet stöld, rån och andra 

tillgreppsbrott: 

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet 
innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 
2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid 
brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
 4 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov stöld dömas till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år.”  

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om tillgreppet skett efter intrång i 
bostad, om det avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, 
sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller 
hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (https://lagen.nu/
1962/700). 

Det råder stort mörkertal för stöld och snatteri i bland annat butiker och varuhus. Enligt BRÅ råder det högre 
brottslighet än det som framgår i statistiken (http://statistik.bra.se/solwebb/action/hjalp?
kod=h_mer_brott#S). 

1.3 Avgränsningar  

Denna studie avgränsas till att undersöka misstänkta personer under perioden 1995-2015 kopplade 

till tre olika kategorier brott samt möjliga bakomliggande förklaringsfaktorer  till att människor 

begår brott. Anledningen till denna avgränsning beror på att det endast fanns könsuppdelad statistik 

från 1995. Denna studie avsåg att undersöka misstänkta personen för de tre olika brottstyper, ett 

urval gjordes på brottstyperna misshandel, stöld och skadegörelse.    

  

Studien är koncentrerad på dessa tre brottstyper. I denna studie kommer de övriga brottstyperna som 

finns inte att undersökas. Det som inte heller kommer att tas i beaktning i denna undersökning är 

sammankopplingen mellan de misstänka personerna för brott och ålder. Allvarlighetsgrad, dvs om 

brottet är ringa eller grovt tas inte heller i beaktning. Fördelen att fokusera på helheten är att det 

finns så många olika underkategorien att ta hänsyn till och jämföra.  Nackdelen att fokusera på 

helheten är att man inte får ta del av vilken underkategori som är mest representabel. 

             5 

https://lagen.nu/1962/700
https://lagen.nu/1962/700
http://statistik.bra.se/solwebb/action/hjalp?kod=h_mer_brott#S
http://statistik.bra.se/solwebb/action/hjalp?kod=h_mer_brott#S


1.4 Material 

Jag inledde denna studie med att inhämta statistik från brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida 

(2016). BRÅ ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. BRÅ:s statistik ger bland annat en 

överblick på brottsstatistiken inom Sverige, för olika tidsperioder.  BRÅ:s statistik bygger på 

ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvården i samband med 

utredning av en misstänkt brottslig händelse, lagföring av person och verkställande av påföljd.  

Andra källor som inhämtades var information om ekonomisk utveckling (BNP) och arbetslöshet 

från www.ekonomifakta.se. Ekonomifakta som ger information om bland annat ekonomi och 

arbetslöshet är en del av Svenskt Näringsliv och en svensk arbetsgivarorganisation och bygger på  

statistik från offentlig svensk och internationell statistik, från Statistiska central byrån (SCB), 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska statistiken 

(Eurostat). Jag har också hämtat information om anställda poliser i Sverige från www.polisen.se 

som bygger på statistik, information, fakta, händelser från polismyndigheten själv. 

Efter att statistik införskaffats, samlades kriminologisk litteratur, metodböcker och vetenskapliga 

artiklar från Luleå tekniska universitets bibliotek (LTU) och Kalix bibliotek. Litteratur och de 

teorier som finns med i undersökningen har sökts med sökorden: kriminalitet, brott, misstänkta, 

misstänkta kvinnor, misstänkta män, stöld, skadegörelse, misshandel, ekonomisk utveckling, 

arbetslöshet och anställda poliser i Sverige m.fl. Jag har även gjort sökningar via Internet.  Efter 

insamlat material, bearbetades statistiken och litteratur. Det som dock måste tas i bekanting är att 

missräkningar i BRÅ:s  statistik kan ha uppkommit när BRÅ sammanställde sin samt att materialet 

inte är insamlat av mig själv utan insamlat av en annan aktör. Något som också bör tas i beaktning 

är det mörkertal som kan råda inom samtliga tre brottstyperna, eftersom att vissa brott aldrig 

upptäcks och förövaren inte kan identifieras, och därför uteblir många anmälningar. Det råder 

exempelvis ett stort mörkertal inom brottstyperna stöld och skadegörelse, eftersom förövarna sällan  

upptäcks  samt att ingen person kan identifieras. Inom brottet misshandel råder också mörkertal  

trots att de inblandade personerna oftast kan identifieras. Anmälningar mot misshandel uteblir ändå, 

på grund av exempelvis utpressning från förövaren. Därför bör man ha i åtanke att det finns 

mörkertal och uteblivna anmälningar inom dessa brottstyper. Det bör även finnas en åtanke kring  

likheten inför lag gällande misstänkta personer (https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/

morkertal-och-dold-brottslighet.html). 
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1.5 Metod                                                                                                      

Metoden som tillämpats i denna studie är en kvantitativ sekundäranalys, vilket innebär att man 

bearbetar tidigare insamlad data och att insamlingsmetoden syftar att samla in mät- och räkningsbar 

statistik (Lantz, 2011). Inom en kvantitativ sekundäranalys kan exempelvis frågeformulär och 

enkätundersökningar tillämpas, och med ett kvantifierbart material behandlas statistik och 

framställs i exempelvis diagram eller tabeller (Bryman, 2011). 

Fördelen som lämpar en kvantitativ sekundäranalys i denna studie är att det går att erhålla ett 

gediget insamlat material, som kan användas och analyseras direkt, utan att behöva göra en 

sammanställning (Bryman, 2008). En kvantitativ data är information som är objektiv och oberoende 

av subjektiva upplevelser (Bengt Starrin, 1994). 

Kvantitativ insamlingsmetod innebär att samla in mät- och räkningsbar statistik, vilket 

överensstämmer med mina frågeställningar och syfte. Kvantitaiv insamlingsetod  handlar om att 

jämföra och analysera statistik (Bryman, 2011). Därför är statistik, det kvantifierbara, det vill säga 

tillämpning av siffror väldigt vanligt inom sådana studier (Backman, 2012). Inom en kvantitativ 

metod kan exempelvis frågeformulär och enkätundersökningar tillämpas, och med ett kvantifierbart 

material kan statistisk behandlas och framställas  via exempelvis diagram eller tabeller. Denna 

studie bygger inte på en kvalitativ metod eftersom kvalitativ data anses vara information som rör sig 

om subjektiva varseblivningar (Bengt Starrin, 1994). Vidare innebär kvalitativ metod att undersöka 

hur någonting är, förståelse och tolkningar, där exempelvis upplevelser blir det centrala. I kvalitativ 

forskning försöker forskaren även framföra vad och varför saker sker och göra tolkningar utifrån 

dess sammanhang, samt att det inte existerar en absolut och objektiv sanning (Backman, 2012). 

Grant McCracken (1988) menar att det ofta inkluderar ett få antal personer i en kvalitativ metod, 

men att man istället undersöker desto mer djupare. Inom en kvalitativ metod är forskaren en viktig 

aktör, då forskaren befinner sig i den sociala verkligheten och utför en informationssamling som 

tolkas. Den kvantitativa metoden innebär att svara på frågor om hur många eller hur mycket 

någonting är.      

Om en kvalitativ metod tillämpats i denna studie hade de misstänka personerna för dessa brott 

möjligen intervjuats och en förståelse samt tolkning av situationen hade beaktats, vilket givetvis 

hade varit bra för att få en djupare förståelse sett ur den misstänktes perspektiv.  
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En kvantitativ metod  lämpar sig väldigt bra i denna studie, eftersom att metoden exempelvis kan 

påvisa hur många ”misstänkta kvinnor och män” som blivit misstänkta för en viss brottstyp 

(Backman, 2012). 

Det är viktigt att en studie erhåller en god reliabilitet och validitet, det är en förutsättning för att 

resultatet i undersökningen ska betraktas som trovärdiga och tillförlitliga (Bergström & Boréus,  

2012). Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en mätning är. Reliabilitet är till för att mäta, uppvisa, 

redogöra och resonera, det handlar om att kunna uppvisa att man utfört noggranna tolkningar. 

Begreppet reliabilitet tillämpas ofta inom exempelvis mätteknik. En god reliabilitet råder om andra 

forskare utför en liknande undersökning och får ett resultat som påvisar detsamma vid upprepade  

mätningar, då råder det en god reliabilitet (Denk, 2002). Begreppet validitet beskrivs som ett mått 

på hur väl man lyckats mäta det som var syftet att mäta i studien (Lantz, 2011). För att uppnå hög 

validitet ska forskarens mätningar lyckas ge svar på det som var avsikten att mätas (Denk, 2002).I 

denna studie tillämpas en kvantitativ sekundäranalys metod och utifrån begreppet reliabilitet och 

validitet bedöms denna studie ha relativt hög reliabilitet och validitet. De källor som ligger till 

grund för denna undersökning är statistik uttagen från BRÅ, ekonomifakta och polisen, som är 

tillgänglig och officiell. Detta medför att personer som vill utföra liknande undersökning skulle få 

samma resultat eftersom statistiken redan är officiell (Backman, 2012).   
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2. Teoretisk utgångspunkt  och tidigare forskning 

Kriminiolog Hofer von Hanns (2011) visar i sin bok att brott har funnits långt tillbaka i historien, 

det var runt  mitten av 1800-talet som inrapporterade fall fanns registrerade hos polisen. På 1800-

talet var brottstypen stöld, ett sätt att överleva för många människor och brottstypen stöld ansågs 

som ett allvarligt brott. Under 1800-talet var mord ett brott som var högt rankad och under mitten på 

1800-talet kom antal intagna dömda att mer än fördubblas än början på 1800-talet. På den tiden var 

stöld ett brott som ledde till frihetsberövning medan brottet misshandel ledde till böter. Under 1965 

kom straffet att skärpas mot den om begick misshandel.  Under 1800-talet betraktades arbetslöshet 

som något misstänk och fattigdom kom att klassas som en samhällsfarlig företeelse. Under denna 

period kom fler män än kvinnor att lagföras för brott. Under åren 1810 fram till 1860-talet var 

samhällsförändringarna stora, den kraftigaste befolkningstillväxten skedde under denna  

tidsperiod. Sociala strukturen i samhället, ekonomiska problem, en växande befolkning, 

massarbetslöshet etc var andra förändringar i samhället. Mitten av 1800-talet var misshandel och 

våld vanliga brottstyper.  Lagförda kvinnor och män kom att minska under mitten av 1800-talet men 

i samband med andra världskriget skedde en ökning. Sverige kom att präglas av  hungersnöd under 

första- och andra världskrigen.  Under  mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet skedde en 

utveckling av grov brottslighet. Under 1900-talet fram till mitten av 1900-talet kom brottsligheten 

att minska i jämförelse med 1800-talet. En anledning kan vara att folket fick det bättre. Liksom 

under 1800-talet lagfördes mer män än kvinnor. Under mitten av 1800-talet var förhållandena i 

Sverige lite bättre, bönderna kunde skörda bättre än tidigare, men 1868 inträffade allvarliga 

missväxter i Sverige. Det var den sista men allvarliga missväxten som kom att sätta spår i Sverige. 

Svälten ökade och lagföringarna av stöld ökade. Denna ökning av lagföringar kom även att vara 

under åren 1916-1920.  

Under åren 1916-1920 var det bistra tider, svenska folket fick stå ut med kalla vintrar, politisk oro 

och svält. Under 1930-talet kom misstänkta personer att hamna på renodlade straffanstalter. Efter 

mitten av 1950-talet  började Sverige att föra statistik på de brott som begicks och anmäldes till 

polisen. Från och med 1960-talet kom kvinnornas lagföring att öka i snabbare takt än männens.  
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Under åren 1950 fram till 1990 kom brotten att öka med  sex gånger mer än de brott som anmäldes 

1950. Det var en lavinartad förändring i samhället.  Men den snabba utvecklingen  kom att avta och  

under en lång tid ökade inte brotten utan anmälda brott låg ganska stabilt fram till år 2006. Efter 

2006 kom brotten dock att öka och anmälningarna var mer  än år 1990.  Hofer (2011) nämner att 

lagföringarna för män och kvinnor följer samma mönster, men att männen har avsevärt högre 

lagföringsfrekvens. Anledningen till att kvinnorna har lägre lagföringsfrekvens har beskrivits  

utifrån ett biologiskt och psykiatriskt perspektiv samt utifrån könsrollsteorier. 

Sociologen, James. W. Messerschmidt (1993) menar att genusaspekten bör tas i beaktning angående 

män och kvinnors brottslighet, eftersom det råder skillnad i den sociala strukturen. Messerschmidt 

(1993) anser att det är viktigt att ha med det i beaktning när man jämför kvinnor och mäns 

brottslighet. Vidare kritiserar Messerschmidt (1993) flertalet teorier om kriminalitet och brott och 

anser att det råder genusblindhet. Messerschmidt uttrycker följande kring brottslighet:  

Gendered power is central to understanding why men commit more crimes and more serious crimes 
than women. Although crime is simply one practice in which and through which power over women 
can be naturalized, I must add that power relations among men determine the different types of crime 
men may commit (Messerschmidt, 1993, s.272). 

       

Messerschmidt (1993) antyder att forskare är medvetna om att män begår fler brott än kvinnor och 

att fokus därför legat på det manliga perspektivet,  och därav inte ur ett genusperspektiv. 

Messerschmidt (1993) anser att om genusteori tas i beaktning, kommer fokus i en undersökning att 

vara på sociala skillnader mellan män och kvinnor, det vill säga hur både männen och kvinnorna 

uppfattas men även förväntas vara. Det finns inte någon koppling mellan femininet eller 

maskulinitet utan kvinnor kan göra maskuliniteter och tvärtom. Maskulinitet kopplad till våld 

stärker maskuliniteten. Våld ger hög status och redan som barn i skolåldern kommer maskulinitet 

att spela roll. Barn och ungdomars konstruktion av genus bildas ofta under skolåren. Messerschmidt 

(1993) beskriver att det finns en koppling mellan hög status, våld och maskulinitet. Det kan visa sig 

genom att t.ex. killar bråkar, mobbar utövar våld mot andra killar etc för att placera sig i den 

maskulina hierarkin. Enligt Messerschmidt (1993) kan män utföra våld för att på något sätt 

upprätthålla sin maskulinitet och det finns ett samband mellan skapande av maskulinitet och våld  

utövat av män. Män utövar våld och på detta sätt skapar de själva maskulinitet samt någon form av 

kontroll och dominans.  
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Genom våld kan denne uppleva någon form av förstärkande maskulinitet, återupptagande av 

maskulinitet eller ett sätt att hävda sin maskulinitet. Enligt Messerschmidt   

(1993) råder det en hierarki gällande maskulinitet och det är samhället som rangordnar det manliga 

könet i en maskulinitetshierarki, där fadern är den som har kontroll och är överhuvud. Hierarkin kan 

visa en maskulinitetshierarki och att tillta våld kan innebära att den som utövar våld klättrar i 

hierarkin (Messerschmidt, 1993). 

Våld tenderar att öka maskuliniteten och att våld som förekommer i gäng blir som ett bevis på 

maskuliniteten. Den som utför våld uppvisar maskulinitet och den som avstår kan uppfattas som 

inte maskulin. Gällande Messerschmidts (1993) maskulinitetsteori anser han att maskulinitet inte är 

något som finns naturligt hos en man utan det är något som skapas. Beroende på klass,- etnisk- och 

sexuell tillhörighet finns det en koppling om maskuliniteten skall tillåtas eller inte.  

             

De sociala- och kulturella kontexterna avgör om maskuliniteten ska tillåtas eller inte, men de 

sociala strukturerna och kategorier (klass, kön och etnicitet) är inte statiska utan de är föränderliga 

kontexter. Yttre omgivning och sociala sammanhang bidrar till hur maskuliniteten yttrar sig. 

Maskuliniteten visar sig i olika former beroende på omgivningens respons och sammanhang 

(Messerschmidt, 1993). 

Messerschmidt (1993) beskriver att sett ur ett genusteoretiskt perspektiv förknippas maskuliniteter 

med våldsamt beteende, men det är viktigt att inte förknippa männen som homogena utan det är 

bland annat etnicitet, social klass, fler etc som förutsätter att män som gör att makt kan utövas.  

Messerschmidt (1993) nämner begreppet hegemonisk maskulinitet i samband med kriminalitet och 

maskulinitet. Han nämner begreppet maskulinitet som den idealiserade formen i en speciella 

kontexter som historisk och kulturell. Den hegemoniska maskuliniteten är olika utifrån kontexten 

men kriminalitet kan vara den enda resursen som fanns till hands för att skapa hegemonisk 

maskulinitet. Själva kriminella handlingen var den enda resursen i den t.e.x sociala kontexten. 

Kriminalitet som medel för att uppnå hegemonisk maskulinitet används när det brister bland de 

andra resurserna. Kriminalitet kan ses som en resurs för att säkra upp sin hegemoniska maskulinitet. 

Mannen uppfattas ska vara den som försörjer en familj och om detta inte går att uppnå, då kan 

maskuliniteten vara i riskzonen och då kan t.ex. kriminalitet vara en förstärkare till den  
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hegemoniska maskuliniteten. Maskuliniteten kan ifrågasättas och då upplever många att det är  

viktigt att kunna visa upp sin maskulinitet, vilket kan bland annat visas upp genom t.ex mobbning 

och kriminalitet. För att förstå kopplingen mellan maskulinitet och kriminalitet, nämner 

Messerschmidt (1993) att det finns tre sociala strukturer (arbetsfördelningen på arbetsmarknaden, 

maktrelation mellan könen och sexualitet) som är grundläggande för män och kvinnor. Han gör 

kopplingen till västerländska samhällen (Messerschmidt, 1993). Arbetsfördelningen på 

arbetsmarknaden är den första sociala strukturen och den kännetecknas med att mannen har genom 

tidig historia varit den som haft ansvaret för arbetsfördelningen på arbetsmarknaden. Trots 

förändrad bild av arbetsfördelningen på arbetsmarknaden spelar den hegemoniska maskuliniteten en 

viktig roll och enligt Messerschmidt (1993) bör kunskap finnas att arbetsfördelning inte enbart 

påverkas av könsrelationer utan att det även finns andra aspekter som t.ex. klass, ras och kön som 

också bör tas i beaktning. Den andra sociala strukturen handlar om maktrelation mellan könen.  

Denna sociala struktur ger förståelse kring maktrelationen mellan könen  vilket är enligt 

Messerschmidt (1993) viktig för att förstå förståelsen mellan män och kriminalitet. Männen har 

bland annat genom arbetsdelning haft någon form av kontroll och bestämmande rätt i samhället 

genom bland annat ekonomi, politik, yrken, utbildning etc. Den kontrollerande och bestämmande 

funktionen  som männen haft har inneburit att männen haft möjlighet att kontrollera kvinnorna. 

Dock har inte alla män makt utan makten fördelas av grupper av män. Denna maktfördelning har 

inte varit jämnt fördelade, t.ex. har vita överklassmän haft mer makt än icke vita arbetarklassmän. 

Maktrelationen finns mellan könen, men även mellan etnicitet och klass.  Det finns en koppling 

mellan män och brottstyp beroende på sociala position och nivå av makt. Mannens utövande av 

makt är kopplad till mannens sociala position. Den tredje sociala strukturen handlar om sexualitet, 

där heterosexualitet är grundläggande i den hegemoniska maskuliniteten och bygger på en omättlig 

och okontrollerbar sexlust. Strävan efter att uppnå hegemonisk maskulinitet går att uppnå genom att 

heterosexuell framgång  och uppträdande och bygger på en okontrollerbar och omättlig sexlust. För 

att uppnå hegemonisk maskulinitet bygger det på heterosexuell framgång och heterosexuell 

uppträdande. 

Fredrik Marklund, utredare vid BRÅ,  jämför i sin artikel kring kvinnors och mäns kriminella 

karriärer, om män och kvinnors struktur på brottsliga karriärer och nämner att det finns likheter hos 

både män och kvinnor gällande brottslighet. Han nämner att det finns relativt lite forskning kring  
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kvinnor och brottslighet trots att kvinnornas brottslighet har ökat markant det senaste åren. Orsaken 

till att det råder mindre forskning bland kvinnorna anser Marklund (2003) beror på att det råder 

skillnad gällande  kvinnor och mäns allvarlighetsgrad. Män begår fler grövre brott än kvinnor och 

därav har undersökning haft fokus på männens brottslighet, eftersom det definierats som ett 

problem och bör forskas mer om. När forskning görs på kvinnor är det ofta i jämförelse med 

männen och då blir resultatet givetvis högre hos männen samt att kvinnornas resultat blir minimerad 

i jämförelse med männen. Marklund (2003) menar att genus kan beskrivas som socialt konstruerade 

egenskaper som tillskrivs mannen och kvinnan.  Marklund (2003) framhäver att genus är en viktig 

aspekt för att förstå brottsligheten. Vidare nämner han att det är viktigt att män och kvinnors 

brottslighet skall förklaras utifrån strukturella skillnader i könens sociala verklighet.  

             

Enligt BRÅ:s rapport 2006:7 ”Ungdomar och brott 1995-2005”  som är framtagen av kriminologen  

Robert Svensson, framkommer det att flickor och pojkar begår samma typ av brott, men stöld är det  

vanligaste brottet bland ungdomarna. Det finns ingenting som tyder på att BRÅ:s rapport visar på 

att det råder någon ökning inom det vanligaste brottstypen - stöld,  utan snarare att det råder en 

minskning. Gällande exempelvis brottet stöld råder det mindre skillnad i statistiken mellan könen, 

medan det råder en markant skillnad mellan könen när det gäller grövre brott. Studien visar att det 

är kan vara flera bakomliggande faktorer till varför ungdomar begår brott, men studien visar att fler 

ungdomar som kommer från arbetarfamiljer begår fler brott än en ungdom som kommer från en 

familj där föräldrarna är högre tjänstemän. Sedan kommer den sociala bakgrunden, splittrade 

familjer, riskfylld livsstil och ekonomi vara andra bidragande möjliga bakomliggande faktorer. 

Brottsaktiviteten bland ungdomarna är ofta relaterade till betyg och inställning. Våldet som inträffar 

i denna BRÅ-studie sker ofta i skolan och de som blir utsatta är ofta de som begår brott. 

Kriminolog Edwin. H. Sutherland & sociolog och kriminolog Donald Ray Cressey (1955) skriver 

och förklarar i ”Principles of Criminology” om teorin differentiell association, vilket innebär att 

människan lär sig olika beteendemönster utifrån de olika relationer som en individ har till andra. 

Detta innebär att om en människa umgås med en som har ett kriminellt beteende, istället för att 

umgås med en som förhåller sig med ett mer laglydigt beteende, kommer det kriminella beteendet 

”kopieras”, speciellt om de står varandra nära. Därav är risken större att kriminell inlärning uppstår. 

Sutherland & Cressey (1955) berättar att det finns nio olika påståenden som förklarar hur det 

kommer sig att en människa blir brottslig. Sutherland & Cressey (1955) anser bland annat att  

             13 



brottsligt beteende är inlärt och en människa som är medveten om brott eller begår brott, kommer 

denna person inte uppvisa ett brottsligt beteende, eftersom ett brottsligt beteende sker via 

interaktion i en kommunikationsprocess, enligt Sutherland & Cressey (1955). Det är nära relationer 

som spelar en stor roll till brottsligt beteende. En kamrat/vän med nära relation som tycker att det är 

acceptabelt att bryta mot lagar, kommer denne ha stor påverkan till att en individ har en positiv 

inställning till brottslighet. En individ löper större risk att bli brottslig och bryta mot lagar om det 

finns fördelar i den prokriminella kulturen.  

              

Kriminell kultur kommer med stor sannolikhet leda till kriminalitet. Sutherland & Cressey (1955) 

beskriver att differentiella associationer inte är statiska utan varierande i frekvens, varaktighet, 

prioritet och intensitet. Sutherland & Cressey (1955) nämner att en individ som tidigt hamnar i 

brottsligt beteende, kommer med stor sannolikhet att fortsätta ha detta beteende hela sitt liv, och en 

individ som inte ”anammat” den brottsliga sidan, kommer mest troligen inte att begå någon form av 

brott. Det handlar om prioritet. 

             

Juristen Christian Diesen (2005) nämner i processrättsligt perspektiv om positiv och negativ 

särbehandling i straffprocesser. Diesen (2005) beskriver att det finns ett samband mellan 

kriminalitet och låg socioekonomisk tillhörighet och att det råder ingen skillnad medan män och 

kvinnor gällande kriminalitet och låg socioekonomisk tillhörighet. Däremot visar studien att 

frånvaro av förälder är en negativ faktor och frånvaro av en pappa visar ha negativ påverkan på 

flickor. Diesen (2005) nämner att avsaknad av fadersgestalt för flickor är en viktigt predikanter för 

kriminalitet. Sammankopplingen mellan kvinnor och våldsbrott kan styras till att de begår 

våldsbrott mot närstående.  

Vidare nämner Diesen (2005) att det är män som står för en stor del av den samlade brottsligheten. 

Brottsstatistiken visar att kvinnorna står för 20% av de totala lagförda personer, däremot sjunker 

andelen med cirka 10% när det gäller lagförda brott kopplade mot personer.  Kvinnorna har däremot 

uppvisat en högre andel lagförda förmögenhetsbrott och då kan det handla om snatteri. Inom 

förmögenhetsbrott ligger kvinnorna över 40% och inom denna kategori är andelen högre och 

stigande. Diesen (2005) har en hypotes att det finns risk att kvinnor kan särbehandlas  och att det 

inte råder likheten inför lagen. Han framställer att en positiv särbehandling kan bottna på att 

kvinnans natur och karaktär och det kan innebära att t.ex. en kvinna som hamnar i våldsbrott kan  
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beskrivas som att ha hamnat i nödvärn och en kvinna som begår brott i högre grad kommer att ses 

som ett offer för omständigheterna etc. Enligt Diesen (2005) behandlas männen strängare än 

kvinnorna. Diesen (2005) nämner att unga flickor kan särbehandlas och omhändertagas snabbare än 

pojkar men i vuxen ålder blir männen särbehandlade och behandlas strängare. Diesen (2005) 

nämner att männen har huvudrollen och kvinnorna birollen. Likheten inför lagen beror bland annat 

på den sociala faktorn. Vid brott som t.ex. personrån, misshandel eller butiksstöld är 

utgångspunkten att den som blivit utsatt har tidigare blivit utsatt. Det finns någon slags 

beskyddande attityd mot en kvinna både i lagen och i tillämpning, och en kvinna anses vara mer 

sårbar än mannen, enligt Diesen (2005). Detta förklaras utifrån könsrollsmönster.  Diesen (2005) 

nämner gällande misstänkta, att det finns en viss skillnad, polisen lägger ned mycket mer tid på att 

”komma åt” misstänkta brott av invandrare, invandrare missgynnas i stort sett i hela rättskedjan och 

fälls oftare samt får strängare påföljder. Alltså, tidigare forskning visar sett ur ett genus- och 

historiskt perspektiv att det är större andel misstänkta män än kvinnor. Sett ur ett klassperspektiv 

enligt Diesen (2005) begås de flesta brott av underprivilegierade. Gällande människor med utländsk 

härkomst så är det svårt att bevisa eller motbevisa att invandrare begår fler brott än andra 

socioekonomiska grupper.  Däremot nämner  Diesen (2005) att polisen inriktar sin spaning mot 

personer med utländsk bakgrund, för enligt Diesen (2005)  så kommer polisens brottsutredning vara 

mer framgångsrika om brottsutredningen är kopplad mot en misstänkt invandrare i jämförelse mot 

en misstänkt svensk person. Även domstolsprövningar visar att människor med utländsk härkomst 

fälls oftare. Diesen (2005) antyder även att påföljden är tydlig gentemot människor med utländsk 

härkomst, t.ex. kan de dömas hårdare. Mot bakgrund avser jag att undersöka och se om liknande 

mönster går att urskilja under perioden 1995-2015. 
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3. Bakgrundsfakta -  ekonomisk utveckling (BNP), arbetslöshet och antal 

anställda poliser 

3.1  Ekonomisk utveckling (BNP) 

Ekonomiska konjunkturen har varierat under åren 1995-2015. Resultatet visar att en lågkonjunktur 

rådde under åren 1995-1999, men att det sedan blev en kraftig ökning och nådde högkonjunktur år 

2000. Under åren 2003 och 2005 visar denna figur att det var på gränsen till hög- och lågkonjuktur. 

Sedan skedde en kraftig ökning och året 2007 rådde den allra högsta högkonjunkturen inom 

samtliga åren för denna statistik, men året därpå kom en drastisk nedgång och år 2009 nåddes den 

allra högsta lågkonjunkturen inom samtliga år för denna statistik. Sedan kom dock en relativt hög 

ökning året därpå för att sedan öka ytterligare mot år 2011. En nedåtgående trend uppstod ända fram 

till året 2013. Åren 2014 och 2015 kom dock en ökning att  uppvisas och en uppåtgående trend, bort 

från lågkonjunkturen kom att ske. Det denna figur visar är att Sverige hade en lågkonjunktur som 

var på botten år 1996, medan år 2015 visar en uppåtgående trend som är på väg bort ur 

lågkonjunkturen. År 1995 låg den ekonomiska utvecklingen (BNP) på -4,2. År 2015 låg den 

ekonomiska utvecklingen (BNP) på -0,5 vilket innebär en ökning med 88 %. 

Källa: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/hogkonjunktur-eller-lagkonjunktur/  

Figur 1. BNP över tid, 1995-2015.          16 
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3.2 Arbetslöshet under åren 1995-2015  

Antalet arbetslösa har varierat under åren 1995-2015, den största förändringen var från året 1997 till 

2001.  Resultatet gällande arbetslösheten under åren 1995-1997, 2001-2005 och 2008-2010 visade 

att det rådde hög arbetslöshet. Under åren 1998-2001 och 2005-2008, sjönk arbetslösheten. Under 

åren 1995-2015 har det skett en minskning med 67 487 arbetslösa. Statistiken  uppvisade att det 

rådde ett oerhört högt antal arbetslösa människor under åren 1995-1997, därefter sjönk 

arbetslösheten successivt mot året 2001. Men efter år 2001 var det en relativt stor ökning i antalet 

arbetslösa ända fram till 2005, där antalet arbetslösa sedan kom att minska mot året 2008. Sedan 

efter den låga arbetslöshet som rådde år 2008, ökade arbetslösheten ständigt fram till året 2010. 

Figur 2 visar att antalet arbetslösa var lägre år 2015 med 376 700 arbetslösa, i jämförelse med året 

1995 där antalet var mycket högre, med hela 444 187 arbetslösa. Arbetslösheten har minskat med 

15 % under åren 1995-2015. 

                                                                                                                  Källa: www.ekonomifakta.se 

Figur 2. Antal arbetslöshet per år, 15-74 år - tidsserie.  
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3.3 Antal anställda poliser i landet. 

Antalet anställda poliser i Sverige har haft en relativt konstant ökning från år 2001, ända fram till 

2014. År 2001 var det 21 370 anställda poliser och år 2014 var det 25 967 anställda. Detta innebär 

en ökning med 4 597 poliser i hela Sverige under åren 2001-2014 i 21%. Men mellan åren 2005 och 

2006 var det en ytterst liten minskning av antalet anställda poliser, som dock kom att öka igen året 

därpå, det vill säga år 2007 med hela 23 741 anställda poliser i hela landet. Denna figur visar att 

antalet anställda poliser i hela landet har ökat sedan år 2001 och att den största ökningen av poliser 

skedde mellan åren 2006 och 2007 där 1470 poliser anställdes. Polismyndigheten har med start 

2013/2014 genomgått och genomgår fortfarande den största omorganisation på decennier genom 

tiderna, fokus ligger på ombildning av myndighet. 

                   

Figur 3. Antal anställda poliser under åren 2001-2014. 
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3.4 Samband mellan ekonomiska utvecklingen (BNP), brottstyperna, 

arbetslöshet och  anställda poliser 

3.4.1  Ekonomiska utvecklingen (BNP) 

Resultatet visade att den ekonomiska utvecklingen (BNP) under åren 1995-2015 visade både låg- 

och högkonjuktur. Under åren 1995-1999 och 2008-2013 drabbades Sverige av lågkonjuktur och 

året 2009 var lågkonjukturen som allra högst i Sverige. Åren 2000-2003 var det högkonjuktur och 

år 2007 var det toppen av högkonjukturen. Det samband som går att skönja i resultat gällande de 

misstänka kvinnor och män, brottstyperna och möjliga bakomliggande förklaringsfaktorer är att det 

går att se kopplingar mellan brottstyperna, antal misstänkta, ekonomiska utvecklingen (BNP), 

arbetslösa och antal anställda poliser. När det var hög ekonomisk utveckling (BNP) och låg 

arbetslöshet kan man se att det i perioder ökade antalet misstänkta inom samtliga brott för de båda 

könen. Angående kopplingen mellan brottstyperna och anställda poliser, fanns det inget tydligt 

samband, men det går att göra viss sammankoppling där det fanns ökning av brott och högre 

anställning av poliser. Bland de tre möjliga bakomliggande förklaringsfaktorerna visade studien att 

det fanns en sammankoppling mellan den ekonomiska utvecklingen (BNP) och arbetslösheten och 

de tre brottstyperna. Studien visade att inom dessa tre brottstyperna rådde det en minskning av 

antalet misstänkta när det var lågkonjuktur och hög arbetslöshet i landet, men när den ekonomiska 

utvecklingen ökade och arbetslösheten minskade, då steg dessa tre brott i antal misstänka personer. 

År 2002-2003 och 2007-2009 är det mycket hög arbetslöshet och då uppvisas en tydlig ökning inom 

samtliga brotten. 

3.4.2 Brottstyperna 

Statistiken visade att kulmen, det vill säga det allra högsta antalet misstänka män angående 

skadegörelse var mellan åren 2008/2009 och år 2009 för kvinnorna. Kulmen kring brottet stöld var 

för männen år 1995 och för kvinnorna år 2009. Angående brotten misshandel kom den allra högsta 

kulmen för männen år 2011 och för kvinnorna året 2010. Samtliga antal misstänkta män och 

kvinnor inom samtliga brottstyper gick det att se ett mönster och det var att när t.ex. männen hade 

en ökning hade kvinnorna en minskning, likaså när männen hade en minskning hade kvinnorna en 

ökning. Vidare visade studien att antal misstänkta män minskade inom samtliga brottstyper under 

åren 1995-2015, medan kvinnorna hade en ökning inom samtliga brottstyperna förutom 

skadegörelse under samma tidsperiod.         19 



3.4.3 Arbetslöshet 

Toppen för brottet stöld år 1995, kan också kopplas till väldigt hög lågkonjuktur och otroligt hög 

arbetslöshet. Det  finns också en tydlig markering för åren 2008-2011, det är under dessa år som det 

har varit toppar av antal misstänkta kvinnor och män inom samtliga brottstyperna. Under år 2009 

var arbetslösheten den högsta sedan år 1997 med 401 300 arbetslösa samt att lågkonjukturen hade 

nått botten. Studien visar att ökning av brott har ett samband mellan arbetslöshet och lågkonjuktur i 

samhället. 

3.4.4 Anställda poliser 

Statistik för antalet anställda poliser har under åren 2001-2014 konstant ökat. Från 2001-2014 har 

det skett en ökning med  4 597 poliser. Största ökningen av anställda poliser var mellan åren 

2006-2007. Under året 2006-2007 var det en stor ökning av misshandel och skadegörelsebrott. Det 

kan finnas ett samband med ökad brottslighet och anställning av poliser, men det finns inget tydligt 

samband att poliser kontinuerligt anställts utifrån denna statistik. Anställning av poliser kan bero på 

den samhälleliga utvecklingen och då är det inte enbart dessa tre brott som ligger till grund för 

exempelvis ökning av anställda poliser. 
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4. Statistik misstänkta personer 

4.1 Misshandel   

År 1995 var det 12 503 misstänkta kvinnor och män kopplade till brottet misshandel.  År 2015 låg 

det totala antalet misstänkta kvinnor och män på 13 336.  Det var en ökning med 833 misstänkta 

antal personer. Det var en ökning på 6%.  

Om man bryter ned statistiken med avseende på kön framgår det att männens kurva visar en 

minskning gällande antal misstänkta gällande brottstypen misshandel. År 1995 låg  det totalt antal 

misstänkta män på 11 408 medan år 2015 låg antal misstänkta män på 10 887. Det var en minskning 

på 5 procent. Männens utvecklingskurva visar en relativt ojämn utveckling, med några höga toppar, 

år 1995, 2002 och 2010. Männen har haft en konstant ökning från år 1999 fram till år 2011, därefter 

har det skett en minskning. Männens kurva nådde kulmen under 2010-2011 med högst antal 

misstänkta.  

Kvinnornas utvecklingskurva från åren 1995-2015 visar att antalet misstänkta kvinnor har ökat 

under dessa år.  De misstänkta kvinnornas antal har ökat sedan år 1995 till 2015, från 1 095 antal 

misstänkta till 2 459 antal misstänkta. Ökning har skett i omgångar men den konstanta ökningen har 

skett från år 2000 fram till år 2015, med 24 %.  

Undersökningen visade att det var ett mycket högre antal män som misstänktes för misshandel. 

Kvinnornas utvecklingskurva visar på att det råder en jämn och mycket mer stabil ökning jämfört 

med männens, som visar en mer ojämn och varierande kurva genom samtliga år från 1995 till 2015. 

Kvinnorna hade en ökning av antal misstänkta i jämförelse med männen som hade en minskning av 

antal misstänkta. Antal misstänkta män och kvinnor nådde toppen år 2010-2011. Kvinnorna har haft 

en ökning mellan åren 1995-2015 medan männen haft en ökning fram till år 2010-2011. För 

männen har det procentuellt varit en kontinuerlig minskning  från 1995 fram till 2007. Resultatet 

visade att det var mycket större antal män i jämförelse med antalet kvinnor som begick misshandel. 

Kvinnornas utveckling från åren 1995-2015 gällande misshandel uppvisade en relativt jämn 

utveckling i jämförelse med männen. Männens utveckling har varit varierande med fler 

uppåtgående år än nedgående år.  
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Kvinnorna hade en mer jämn förändringskurva, men visar ändock en ökning under åren 2010-2011. 

Kulmen gällande misshandel var för både männen och kvinnorna år 2010-2011. Det resultatet även 

visade för brottet misshandel, var att antalet misstänkta kvinnor ökat sedan år 1995 till 2015. Medan 

antalet misstänkta män minskat mellan åren 1995-2015. 

Den totala ökningen gällande misstänkta män och kvinnor under tidsperioden 1995-2015 var på 

6% . Under åren 2008- 2009 ökade misstänkta män med 3% men år 2010 fortsatte den 

kontinuerliga minskningen på samma sätt som under åren 1995-2007. För kvinnorna var det en 

konstant ökning från år 1995 fram till 2008, men från år 2009 fortsatte den kontinuerliga ökningen 

för kvinnorna. Statistiken visar att när antalet misstänkta män hade en ökning  då hade antalet 

misstänkta kvinnor en minskning och när antalet misstänkta män hade en minskning då hade antalet 

misstänkta kvinnor en ökning (se bilaga 1).  Detta ligger i linje med tidigare forskning som visat att 

misstänkta kvinnor ökat med 24% under åren 1995-2015 medan misstänkta män minskade med  

4%. 

Detta ligger i linje med Fredrik Marklunds artikel kvinnors och mäns kriminella karriärer, där han 

nämner att män begår fler grövre brott än kvinnor.  

 Figur 4  Antalet som är misstänkta för brottet misshandel. 
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4.2 Stöld, rån m.m 

Om man bryter ned datan visade statistiken att det totala antalet misstänkta män och kvinnor 

uppgick år 1995 till 36 264 antal och år 2015 var det 27 875 antal misstänkta kvinnor och män.  Det 

var en minskning på 23%.  

År 1995 hade männen en topp på 26 587 antal misstänka som sedan minskade under åren 

1996-1998 och var därefter relativt stabil. Sedan kom en djup minskning, år 1999 vilket sedan 

uppföljdes med en varierande kurva genom åren fram till 2013 som sedan minskade i antal 

drastiskt. Närmare mot året 2015 blev det en uppgång igen. År 2015 var det 19 799 antal 

misstänkta. det var en minskning med 25%. 

År 1995 var det 36 164 antal misstänkta kvinnor. Antalet misstänkta kvinnors förändring från åren 

1995-2015 har varit ojämn, inga direkt drastiska förändringar, förutom året 1999, då var det en stor 

minskning i antalet misstänkta kvinnor. Sedan har kvinnornas utvecklingskurva ökat successivt med 

små varierande förändringar, fram till år 2009.  Kvinnornas antal misstänkta nådde kulmen år 2009, 

men därefter kom kurvan att minska fram mot året 2015. År 2015 var det totalt 27 890 antal 

misstänkta kvinnor. 

Resultatet gällande misstänkta för stöld, rån m.m. under åren 1995-2015 visade att antalet 

misstänkta män för brottet stöld, rån m.m. var högre än antalet misstänkta kvinnor. Både männen 

och kvinnornas utveckling gällande misstänkta för stöld, rån m.m. följdes åt genom samtliga åren. 

Kurvorna för båda könen är relativt lika, både upp och ned, förutom att kvinnorna har under  

perioden 1995-1999 haft både ned-, upp- och nedgång medan männen enbart haft ned- och 

uppgång.  År 1999 rådde en djup nedgång för båda könen som sedan har varierat genom åren. Från 

1995 har antalet misstänkta män och kvinnor minskat fram till året 2015 inom brottet stöld. 

Resultatet gällande misstänkta för stöld, rån m.m under åren 1995-2015, visar att männen har ett 

högre antal än kvinnorna. Männen och kvinnornas utvecklingskurva följs åt identiskt genom 

samtliga år.  Statistiken visar att antal misstänkta män  minskat stort sedan år 1995. Medan 

kvinnornas antal misstänkta har minskat ytterst lite sedan år 1995. Det som framkommer i 

statistiken är att när antalet män misstänkta för stöld, rån m.m ökar då minskar antalet misstänkta 

kvinnor för stöld, rån m.m.  
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När antalet män misstänkta för stöld, rån m.m minskade då ökade antalet misstänkta kvinnor för 

stöld, rån m.m (se bilaga 2). 

Undersökningen visade att antal misstänkta män gällande stöld, rån m.m minskat med 25% under 

åren 1995-2015 medan antal misstänkta kvinnor gällande stöld, rån m.m ökat med 15% under åren 

1995-2015. För männen har det procentuellt varit en kontinuerlig minskning  från 1995 fram till 

2007 med 21%. Under åren 2008-2009 ökade misstänkta män med 9% men år 2010 fortsatte den 

kontinuerliga minskningen på samma sätt som under åren 1995-2007. Kvinnorna hade en  

minskning med 30% från år 2009 till 2015. 

Detta ligger i linje med BRÅ:s rapport 2006:7 ”Ungdomar och brott 1995-2005, där det 

framkommer att stöld är det vanligaste brottet. 

 

Figur 5.  Antalet som är misstänkta för brottet stöld, rån m.m. 
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4.3 Skadegörelsebrott 

Resultatet visade att år 1995 var det 8 336 antal misstänkta kvinnor och män kopplade till 

brottstypen skadegörelsebrott.  År 2015 var det totala antalet på 5 346. Det totala antalet misstänkta 

för skadegörelsebrott hade minskat med 2 990 antal misstänkta. Det var en minskning på 35 %. 

Görs en överblick på männens kurva, uppvisas en toppnivå år 1995 på 7 654 misstänka personer, 

därefter uppstod en drastisk nedgång. År 2000 uppstod en successiv ökning. Mellan åren 2005-2009 

inom männens kurva har det varit en relativt stor uppgång, men efter år 2009 har det skett en 

minskning kring antalet misstänkta män angående skadegörelsebrott. 

Kvinnornas kurva har i stort sett varit konstant och väldigt stabil genom samtliga år från 1995-2015. 

År 1995 var det 682 antal misstänkta kvinnor och år 2015 var det 637 antal misstänkta kvinnor. Det 

har skett en minskning med 45 antal misstänkta över tidsperioden 1995-2015, dvs  en minskning 

med 6%.  

Resultatet bland misstänkta för skadegörelse visade att männen hade fler misstänkta män i 

jämförelse med misstänkta kvinnor. Männen uppvisade en ojämn och varierande kurva medan 

kvinnorna uppvisade en mer stabil och jämn utvecklingskurva. De båda könen har haft liknande 

ned- och uppgångar, men männens upp- och nedgångar har varit mer markerande. Kvinnorna har 

haft mer nedåtgående år, förutom året 2001-2009 då kvinnorna hade en ökning. Männen har dock 

haft markanta ökningar under åren 2004-2015. Åren 1999 och 2013 är två markanta nedgångar för 

de misstänkta männen gällande skadegörelse. Gällande kvinnorna, är deras kurva mer stabil, men 

den följer samma mönster som hos männen. Betydligt fler män har misstänkts än kvinnor. 

Männen har en oerhört varierande och ojämn kurva i jämförelse med kvinnornas utvecklingskurva 

som visar en mer stabil och konstant utveckling genom åren 1995-2015.  Det som uppvisas i figur 

sex är att den kvinnliga kurvan inte följs åt avsevärt mycket med männens utveckling, men att en 

viss korrelation med männens kurva kan synas när drastiska uppgångar samt nedgångar tagits vid. 

Det som framkommer i statistiken är att när antalet män misstänkta för skadegörelsebrott ökar då 

minskar antalet misstänkta kvinnor för skadegörelsebrott.   
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När antalet män misstänkta för skadegörelsebrott minskade då ökade antalet misstänkta kvinnor för 

skadegörelsebrott. Från 1995-2015 har andelen  misstänkta män minskat, med dvs 38% medan 

andel misstänkta kvinnor minskat under åren 1995-2015 med 6%  (se bilaga 3). Det råder totalt sett 

en minskning för både männen och kvinnorna. Antal misstänkta har dock varierat.  Kvinnorna har 

förhållandevis haft en mer stabil kurva. 

 

Figur 6.  Antalet som är misstänkta för brottet skadegörelsebrott. 
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4.4 Misstänkta - misshandel, stöld, rån m.m och skadegörelsebrott mellan åren 1995-2015 

I detta stapeldiagram visas resultaten för samtliga misstänkta vilket representerar det totala antalet 

misstänkta för respektive brottstyp genom åren 1995-2015 för kvinnor inklusive män.  Det var totalt 

281 459 antal misstänkta kopplade till brottstypen misshandel. Det var totalt 657 686 antal 

misstänkta kopplade till brottstypen stöld, rån m.m och det var totalt 138 117 antal misstänkt män 

och kvinnor gällande brottstypen skadegörelsebrott.  

Resultatet visar att män är överrepresenterade inom samtliga tre brottstyperna. Stöld, rån m.m är det 

brott som männen och kvinnorna blivit misstänkta för i större andel i denna undersökning.  

Utifrån den totala andelen misstänkta för stöld, rån m.m avser  466 016 antal misstänkta män och 19 

1670 antal misstänkta kvinnor.  Sedan är det brottet misshandel som kommer på andra plats, dock 

med mer än hälften så stor skillnad. Av det totala antalet misstänkta är det 244 543 antal misstänkta 

män  och 36 916 antal misstänkta kvinnor.  Efter dessa två brott som innefattar ett relativt högt antal 

misstänka personer, kommer skadegörelsebrott på tredje plats. Denna kategori representerar minst 

antal misstänkta. Det är 125 139 antal misstänkta män och 12 978 antal misstänkta kvinnor. 

Det var 59% antal misstänkta män för brottstypen stöld, rån m.m, 85% antal misstänkta män för 

brottstypen misshandel och 90 % antal misstänkta män för brottstypen stöld- och skadegörelsebrott. 

Kvinnorna stod för 41%  antal misstänkta för brottstypen stöld, rån m.m, 15% antal misstänkta 

kvinnor för brottstypen misshandel och 10 % antal misstänkta män för brottstypen 

skadegörelsebrott. 

Statistiken visar att männen är mest misstänkta för brottstypen misshandel medan kvinnorna är mest 

misstänkta för brottstypen stöld, rån m.m. Männen är minst misstänkta för brottstypen stöld, rån 

m.m och kvinnorna är minst misstänkta för skadegörelsebrott. Män begår våldsbrott och kvinnorna 

begår mer brott kopplade mot ett värde. Det sker en minskning för båda könen inom samtliga brott 

förutom brottstypen gällande misshandel, där kvinnorna har en ökning. 

Det problem som finns i all statistik är kring mörkertal. Det är svårt att säga den verkliga 

brottsligheten eftersom det alltid råder mörkertal, där rättsväsendet inte får kännedom om de  

faktiska brott som skett. Den brottsliga statistiken är högre än den officiella statistiken. Den dolda 

statistiken är oviss och mörkertalet varierar över tid och brottstyp.       
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Mörkertalets variation kan påverkas av samhällets förändring kring t.ex. regler, prioriteringar inom 

rättsväsendet etc. Det råder större mörkertal kring vissa brottstyper. såsom t.ex. miljöbrott, 

narkotikabrott, trafikbrott, ekonomiska brott, om brottet begås inomhus eller utomhus. Det 

mörkertal som råder innebär att det är svårt att få de faktiska antalet. Det som bör tas i beaktning är 

att det kan skilja mellan  könsmönster gällande brott som rör våld utomhus respektive inomhus, 

stöld, grov stöld, ringa misshandel och grov misshandel, lindrig skadegörelse och grov 

skadegörelse. 

              

 Figur 7 . Totala antalet som är misstänkta för brotten misshandel, stöld, rån m.m och  

  skadegörelsebrott. 
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5. Analys och slutdiskussion   
Syftet med denna uppsats var att jämföra hur brottsstatistiken mellan misstänkta kvinnor och män i 

Sverige har sett ut under åren 1995-2015, utifrån brottstyperna misshandel, stöld och skadegörelse. 

Vidare var syftet att jämföra brottsstatistikens förändring över tid (1995-2015) sett till kön och 

brottstyp samt att undersöka samband mellan möjliga bakomliggande förklaringsteorier till att 

människor begår brott.  Frågeställningarna som låg som grund för undersökningen var hur 

statistiken sett ut för personer misstänkta för brotten misshandel, stöld och skadegörelse utifrån kön 

under åren 1995-2015 och om det råder någon skillnad eller likhet mellan brotten/brottstypen och 

kön under denna tidsperiod. De två andra frågeställningarna som låg som grund, var att undersöka 

hur förändringen har skett inom respektive kön utifrån dess olika brottstyper samt om det går att se 

något samband till att människor begår brott utifrån möjliga bakomliggande förklaringsfaktorer som 

exempelvis ekonomisk utveckling (BNP), arbetslöshet samt hur många poliser som arbetar? 

Denna studie visade att under åren 1995-2015 begick männen fler brott i jämförelse med kvinnor, 

och teorierna som tillämpats i denna studie visade att det kunde bero på olika faktorer att en 

människa begår kriminella handlingar. Anser att t.ex. samhällsförändringar (arbetsmarknaden och 

demografiska förändringar), samhällsstrukturer, ekonomiska utvecklingen i samhället, 

grupptillhörighet etc kan leda till kriminalitet. 

Bland de möjliga bakomliggande faktorerna som ingick i undersökningen visade resultatet att det 

fanns en koppling mellan arbetslöshet och ekonomisk utveckling (BNP), men inte gällande 

anställda poliser. Studien visade oavsett den ekonomiska utvecklingen eller arbetslösheten  

anställdes det kontinuerligt poliser och därav är det svårt att se en tydlig koppling mellan antal 

misstänkta för brott och anställning av poliser i Sverige. Utifrån undersökningen och teorier finns 

det stor möjligheter att någon av de nämnda möjliga bakomliggande förklaringsfaktorerna till att 

människor begår brott råder, men i detta fall är det svårt att veta exakt vilken förklaringsfaktor som 

ligger bakom de misstänkta personerna för de olika brotten. Men det finns antydningar på att det 

finns ett samband som går att skönja mellan misstänkta män och kvinnor samt arbetslöshet och 

ekonomisk utveckling (BNP). 

Undersökningen visade att synen på allvarlighetsgraden har varierat och förändrats genom åren. På 

1800-talet ansågs stöld som ett mycket allvarligt brott och den som begick stöld, kunde därav bli 

frihetsberövad men den som begick misshandel kunde få betala böter.      29 



I dagens samhälle är det stöld som kan ge böter och misshandel leda till att en människa kan bli 

frihetsberövad. Utifrån den hungersnöd som rådde under första- och andra världskriget var 

stöldbrotten väldigt höga. Det var den sista men allvarliga missväxten som kom att sätta spår i 

Sverige, för efter missväxten i Sverige kom lagföringarna av stöld att öka och under åren 

1950-1990-talet. Efter 1990-talet var det en stor ökning av olika brott fram till år 2006, därefter 

uppvisades ett mer stabilt läge gällande anmälda brott. Brottsvågen har gått i cykler, men 

brottstypen stöld har sedan 1800-talet varit dominerad, vilket även denna studie styrker.  

Tidigare forskning och denna studie visar att lagförda samt misstänkta människor följer liknande 

mönster utifrån könsrollerna. Den forskning och statistik som rör fällande domar baserad på 

könsuppdelad statistik, går det att hävda att män inte bara misstänks oftare utan även fälls oftare för 

brott än kvinnor oavsett om det gäller misshandel, stöld eller skadegörelse. Hofer (2011) nämner att 

kvinnor och män följer samma mönster när det gäller lagförda brott, men att männen har avsevärt 

högre lagföringsfrekvens.  Anledningen till att kvinnorna har lägre lagföringsfrekvens beror enligt 

Hofer (2011) bland annat på att kvinnorna behandlas mildare i rättssystemet.. Forskning som rör 

antal misstänkta och lagförda visar att det är fler män som misstänkts eller lagförs än kvinnor, vilket 

tyder på att män är mer dominerande oavsett om det handlar om misstänkta eller lagförda domar. 

Det går att se ett mönster med den forskning som gjorts i realtid och det mönster man kan se under  

1800-1900-talet kring lagförda brott och misstänkta, dvs det finns ett samband mellan lagförda brott 

och misstänkta. De följer samma mönster. 

Resultatet visade att bland de tre brottstyperna, har antal misstänkta kvinnor och män minskat 

genom åren 1995-2015, förutom brottet misshandel, där kvinnor har en ökning. Inom samtliga 

brottstyper var männen dominerande. Kurvorna gällande antal misstänkta kopplade till brottet stöld 

visade att kvinnorna och männens kurva var mer identiska, än de övriga kurvorna. Resultatet visade 

även att det råder flest antal misstänkta kopplade till brottstypen stöld, där det var hela 657 686 

antal misstänkta kvinnor och män. I jämförelse mellan de tre olika brotten misshandel, stöld och 

skadegörelse, åren 1995-2015, är stöld det brott som haft högst antal misstänkta personer för 

respektive kön. Däremot visade resultatet  att det var större skillnad på grövre brott mellan de olika 

könen. Kvinnornas resultat visade att det skett en ökning bland antalet misstänkta inom brottet 

misshandel från 1995-2015, men dock har antalet misstänkta kvinnor minskat i de resterande två 

brotten.              
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Det finns en tydlig sammankoppling till brottstypen stöld, för redan på 1800-talet var stöld det brott 

som begicks mest och denna studie visade även att antal misstänkta är högst bland brottet stöld. 

Vidare visade denna studie att brottsstatistiken mellan misstänkta kvinnor och män i Sverige har 

varierat avsevärt under åren 1995-2015, utifrån brottstyperna misshandel, stöld och skadegörelse. 

Männen är överrepresenterade inom de tre olika brottstyperna i denna undersökning.  Det som även 

uppvisades var att antal misstänkta män hade minskat inom samtliga brott från 1995 till 2015. Att 

antal misstänkta män var högre än antal misstänkta kvinnor kan sammankopplas till det 

Messerschmidt (1993) antyder,  dvs att det finns en koppling mellan hög status, våld och 

maskulinitet och att män utför våld för att upprätthålla sin maskulinitet. Messerschmidt (1993) 

menar att det finns ett samband mellan skapande av maskulinitet och våld utövat av män. Genom 

våld skapas kontroll, dominans och maskulinitet.       

    

Messerschmidt (2011) beskriver att det finns sammankopplingar mellan männen och  

arbetsmarknaden. Detta kan tolkas med att utgångspunkten har varit att männen har haft ansvar för 

arbetsfördelning ute på arbetsmarknaden, sedan långt tillbaka i historien. Genom maktrelation har 

männen haft en kontrollerande och bestämmande funktion över kvinnan, männen har genom åren  

skött det yttre ansvaret, dvs arbetat utanför hemmet och kvinnan har skött hemsysslor.  

Förutom sammankopplingen mellan män och arbetsmarknad, så nämner Hofner (2011) och Diesen 

(2005) att skillnaden mellan könen beror på att det inte råder likhet inför lag, eftersom kvinnorna 

har mer fördelar än männen.  

Möjliga bakomliggande faktorer till kriminalitet kan då sammankopplas till Messerschmidt (1993), 

Hofner (2011) och Diesen (2005) teori eller ett historiskt perspektiv, men det kan även vara flera 

andra bakomliggande faktorer till att en människa begår brott, som exempelvis  ett 

individperspektiv med ett egen intresse eller  individperspektiv med viss yttre påverkan av 

omgivningen. Men det kan även bero på samhällets syn och bedömning mellan könen, 

samhällsförändringar, fattigdom, arbetslöshet osv. Trots flera olika bakomliggande faktorer så 

verkar det som att tyngdpunkten beror mycket på samhälleliga förändringar. Det som sker i 

samhället påverkar  individen och den som verkar vara mest påverkbar är männen om man utgår 

från statistiken. 
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Resultatet visade att antal misstänkta kvinnor har en uppåtgående trend i större utsträckning är 

männen, när det gäller brottstypen misshandel,  vilket till viss del överensstämmer med det 

Marklund (2003) nämner att kvinnors brottslighet ökar.  Resultatet i denna studie visade en 

minskning inom samtliga brottskategorier förutom brottstypen misshandel, där kvinnorna, som 

tidigare nämnts,  bröt trenden och visade en ökning. Visserligen var männen överrepresenterade 

men dock var misshandel den enda brottskategori där det inte rådde en minskning från kvinnornas 

sida. Denna studie överensstämde till viss del med BRÅ:s rapport 2006:7 som visade att det råder 

mindre skillnad mellan könen till brott som härrör till stöld. Den markanta skillnaden mellan könen 

blir när det gäller grövre brott som t.ex. misshandel, där är männen överrepresenterade. När det 

rådde högkonjuktur i Sverige ökade antal misstänkta i skadegörelse och misshandel, men  antal 

misstänkta i stöld minskade. Det är svårt att tolka varför det sker en ökning av antal misstänkta 

kopplade till skadegörelse och misshandel, när Sverige har under denna period högkonjuktur och 

arbetslösheten har minskat. Om man utgår från Sutherland & Cresseys (1955) tanke att 

beteendemönster och relation hör ihop och att brottsligt beteende är inlärt, kan detta vara en 

bidragande faktor till att det skett en ökning trots förbättringar i samhället. Ifall ett brottsligt 

beteende är inlärt kan tolkning göras att då spelar det ingen roll vilka förändringar som sker i 

samhället och därav kan en ökning av antal misstänkta öka trots positiva förändringar i samhället. 

Christian Diesen (2005) ser ett samband mellan kriminalitet och låg socioekonomisk tillhörighet.  

Diesen (2005) anser att det råder ingen skillnad medan männen och kvinnorna gällande kriminalitet 

och låg socioekonomisk tillhörighet. Diesen (2005) antyder att det råder särbehandling och inte 

likheten inför lagen mellan män och kvinnor. Männen behandlas strängare och han nämner att det är 

ofta männen som har huvudrollen och kvinnorna birollen, därav kan särbehandling ske. Diesen 

(2005) sammankopplar det utifrån könsrollsmönster. Principen är ju att alla människor ska dömas 

lika inför lagen och då ska det inte spela någon roll om det är en man eller kvinna som begått 

brottet. Män är överrepresenterade både när det gäller misstänkta och lagförda. Dock måste 

mörkertalet tas i beaktning.         

Det som händer i samhället påverkar människan på olika sätt, men det är svårt att exakt peka på vad 

som är den exakta bakomliggande faktorn, men med stor sannolikhet går det att hitta någon av de 

nämnda möjliga bakomliggande faktorerna som en möjlig orsak. Om exempelvis en människa blir 

arbetslös finns det en risk att någon av de arbetslösa begår brott eftersom de inte har någon yttre 

kontroll (arbete).            32 



Undersökningen visade att det fanns koppling mellan arbetslöshet och brott. Utifrån denna 

sammankoppling råder det sannolikt att någon av de misstänkta personerna t.ex. blivit arbetslös, 

tappat den yttre kontrollen och begått brott. Detta kan då ge fog för statistiken som visar att vid 

lågkonjuktur så verkar det finnas ett samband mellan brottet skadegörelse. Ekonomisk förändring 

kan leda till kriminalitet, vilket kan stämma bland de misstänkta som ingår i denna undersökning 

    

Messerschmidt (1993) antyder att genusaspekten bör tas i beaktning angående män och kvinnors 

brottslighet. Messerschmidt (1993) antydde att det inte fanns någon koppling mellan femininet eller 

maskulinitet utan kvinnor kan göra maskuliniteter och tvärtom.  

Sammanfattningsvis så framkom det i undersökningen att kvinnor begick samma brott som männen 

fast i mindre utsträckning vilket överensstämmer med att det inte fanns någon koppling mellan 

feminitet och maskulinitet, utan båda könen begår likadana brott. Enligt Marklund (2003) begick 

männen fler brott än kvinnorna redan på 1800-talet. Detta överensstämde med den statistik som 

undersökts under åren 1995-2015. Det kvarstår än idag att männen begår fler brott än kvinnorna. 

                     

En ytterligare slutsats som skall nämnas är precis som Fredrik Marklund (2003) nämnde, det vill 

säga att det finns lite forskning kring kvinnor och brott. Det finns olika teorier om hur det kommer 

sig att män begår brott  medan det finns ytterst få teorier om kvinnor och brott, det kan innebära att 

det saknas viktig information vid forskning mellan män och kvinnor.   

5.1 Vidare forskning  

För att bidra med ytterligare kunskap kring detta ämne, är ett förslag för fortsatt forskning att 

undersöka detta ämne ur ett större perspektiv, det vill säga att undersöka vilka åldrar som 

representerar flest brott. Vidare kan det vara intressant att undersöka skillnad mellan misstänkta och 

lagförda personer utifrån ålder och kön för att se om det råder någon skillnad eller likhet inom den 

kategorin. 
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Misstänka för misshandel, 1995-2015       Bilaga 1 

                           
                    År

                  Män                 Kvinnor 

                 

                  

                       

                  Antal

                   

             Procent

                       

                  Antal

                   

             Procent
      Totalt   antal
      misstänkta 

1995 11408 91 % 1095 9 % 12503

1996 10040 91 % 981 9 % 11021

1997 9307 91 % 852 9 % 10159

1998 9981 91 % 983 9 % 10964

1999 9334 90 % 963 10 % 10300

2000 9929 90 % 1115 10 % 11114

2001 10516 89 % 1209 11 % 11750

2002 10976 89 % 1358 11 % 12362

2003 10760 88 % 1418 12 % 12302

2004 11131 87 % 1488 13 % 12781

2005 11858 87 % 1602 13 % 13645

2006 12528 86 % 1869 14 % 14542

2007 13049 86 % 1949 14 % 15153

2008 13939 87 % 2152 13 % 16108

2009 14377 87 % 2415 14 % 16810

2010 15245 85 % 2782 15 % 18039

2011 14830 84 % 2820 16 % 17664

2012 13204 84 % 2539 16 % 15752

2013 11500 82 % 2463 18 % 13976

2014 10759 82 % 2404 18 % 13166

2015 10877 82 % 2459 18 % 13340



Misstänkta för Stöld, rån m.m, 1995-2015       Bilaga 2 

                
                    År

                 Män               Kvinnor

                 Antal              Procent                  Antal              Procent
Totalt antal 
misstänkta 

1995 26587 74 % 9577 26 % 36164

1996 23120 72 % 9024 28 % 32144

1997 23126 71 % 9368 29 % 32494

1998 23397 71 % 9780 29 % 33177

1999 17828 74 % 6146 26 % 23997

2000 21650 74 % 7659 26 % 29613

2001 21437 73 % 7953 27 % 29486

2002 22868 73 % 8444 27 % 31374

2003 23464 72 % 9181 28 % 33336

2004 24299 71 % 10315 29 % 35381

2005 22814 70 % 10237 30 % 33688

2006 21948 69 % 9905 31 % 32351

2007 20900 69 % 9429 31 % 30748

2008 22039 68 % 10370 32 % 32468

2009 24238 68 % 11658 32 % 35955

2010 23658 69 % 10657 31 % 34364

2011 22332 70 % 9684 30 % 32053

2012 22040 72 % 8684 28 % 30780

2013 19330 72 % 7557 28 % 26907

2014 19142 71 % 7966 29 % 27122

2015 19799 71 % 8076 29 % 27890



Misstänkta för skadegörelsebrott, 1995-2015                             Bilaga 3 

                
                    År

                 Män                Kvinnor

                 Antal              Procent                  Antal              Procent
Totalt antal 
misstänkta 

1995 7654 92 % 682 8 % 8336

1996 6484 93 % 521 7 % 7005

1997 6195 92 % 532 8 % 6727

1998 5982 92 % 539 8 % 6521

1999 5015 92 % 413 8 % 5430

2000 5517 92 % 471 8 % 6021

2001 5680 91 % 532 9 % 6220

2002 5870 91 % 542 9 % 6421

2003 5572 90 % 554 10 % 6175

2004 5518 89 % 611 11 % 6188

2005 5941 90 % 616 10 % 6622

2006 6306 90 % 650 10 % 6993

2007 6728 91 % 652 9 % 7434

2008 6967 90 % 763 10 % 7734

2009 6960 90 % 804 10 % 7768

2010 6640 89 % 776 11 % 7420

2011 6062 89 % 758 11 % 6822

2012 5744 89 % 729 11 % 6477

2013 4833 89 % 580 11 % 5418

2014 4764 89 % 616 11 % 5383

2015 4709 88 % 637 12 % 5347


