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Abstract 
 

Titel: Kvinnan som förövare eller offer vid sexuella övergrepp mot barn? 
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Handledare: Tore Svendsen 

 

Uppsatsens syfte har varit att med hjälp av diskursanalys analysera fem tingsrättsdomar där 

kvinnor dömts för sexuella övergrepp mot barn, med avseende att studera om rättsväsendet 

framställer de kvinnliga gärningsmännen utifrån ett offer eller förövarperspektiv. Syftet var 

också att studera huruvida kvinnorna framställer sig på något av endera sätten. Våra teoretiska 

utgångspunkter var genusvetenskaplig teori och teorin om kvinnors brottlighet.  

 

Resultatet av uppsatsen visar på att ett flertal av tingsrättsdomarna tenderade att fokusera på 

kringliggande omständigheter i de kvinnliga förövarnas liv istället för den brottsliga 

gärningen. De omständigheter som var i fokus i domsluten var de kvinnliga förövarnas 

psykosociala situation, detta uppfattade vi som att tingsrätten ser kvinnorna som offer hellre 

än som gärningsmän. Resultatet visar också på att i flertalet av fallen tenderade de kvinnliga 

förövarna att framställa sina brottsliga gärningar utifrån att tillskriva sig själva vedertagna 

kvinnliga attribut. 

 

Nyckelord: Kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn, sexuella övergrepp mot barn, 

kvinnliga förövare, offer och påföljder 
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Inledning 

Den typiska gärningsmannen som beskrivs i samhällsdebatten idag är i majoriteten av fallen 

en man vilket kan ha sin naturliga förklaring i att majoriteten av förövarna också är män.  

Men detta är inte hela sanningen, statistik visar på att år 2005 utgjorde kvinnor tjugo procent 

av det totala antalet misstänkta gärningsmän.1 En siffra som kan vara högre än vi kanske vill 

kännas vid då den bryter mot den allmänna samhällsnormen om hur kvinnor skall vara. Av 

olika anledningar uppmärksammas sällan kvinnors brottslighet och när den väl gör det 

framställs kvinnorna oftast ur ett offer perspektiv snarare än ur ett gärningsmannaperspektiv.  

 

I en debatt artikel i Dagens nyheter recenserades boken Gärningsmannen är en kvinna skriven 

av journalisterna Wetterqvist och Kordon.2 Boken handlar om kvinnlig brottslighet och vill 

belysa de olika sätt som samhället ser på kvinnlig respektive manlig brottslighet. Den 

diskuterar och ifrågasätter om kvinnlig brottslighet skiljer sig från manlig brottslighet eller om 

det snarare handlar om att samhället har svårt att acceptera att kvinnor också kan begå brott?       

Boken vill vända upp och ner på våra könsfördomar och menar att samhället och 

rättsväsendets reaktion på kvinnlig brottslighet ofta förklaras med psykiska faktorer så som 

ångest, depressioner och psykisk störning. För att illustrera detta tar författarna upp exempel 

så som kvinnor som mördat sina barn där de menar att rättsväsendet ofta förklarar kvinnorna 

som psykiskt störda. Även vid mindre allvarliga brott tenderar rättsväsendet med att 

bortförklara kvinnornas handlingar genom att hävda att de är offer för svåra omständigheter 

och att deras valmöjligheter varit begränsade. Kordon och Wetterqvist menar att detta skiljer 

sig från hur man bemöter mäns brottslighet. 

 

Vidare menar författarna att svenska brottsmåls jurister hävdar att kvinnor döms mildare än 

män och att detta gäller alla typer av brott utom narkotika brott. Även studier i USA visar på 

att kvinnor och män döms olika inför lagen. Kvinnorna döms både mildare och hårdare än 

män. Kvinnor vars gärningar eller handlingar inte kan ”bortförklaras” tenderar då istället att 

dömas till hårda straff och de demoniseras. 

 

                                                 
1 BRÅ rapport (2005) Anmälda brott, uppklarade brott, och misstänkta personer.  
Definitiv statistik för år 2005, s 8 
2 Dagens nyheter den 28 januari 2006. Mördare och ändå offer, s 11  
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Kordon och Wetterqvist tar även upp filmer som illustrerar deras teori om att kvinnliga 

förövare framställs på ett helt annat sätt än vad män gör. Filmerna Thelma och Louise och 

Monster är filmer de menar utmanar de stereotypa föreställningar om hur kvinnor skall bete 

sig. I båda filmerna är kvinnorna förövare men också offer för svåra omständigheter och deras 

gärningar förklaras med att deras valmöjligheter varit begränsade. Även media tenderar att 

förklara kvinnors brottslighet genom att framställa kvinnorna som offer eller som psykiskt 

sjuka. Två exempel på detta menar författarna är Sara Svensson som dömts för mordet i 

Knutby och Annika Österberg som dömdes för medhjälp till polismord i USA. I en artikel i 

tidningen Metro skriver man om en kvinna som mördat fem av sina barn och som dömts till 

livstidsfängelse. Åklagaren förklarar hennes gärning genom att hävda att hon begick dessa 

motbjudande brott på grund av att hennes älskare hotade att lämna henne och att hon ville 

behålla honom. Älskaren dömdes även han för mord och fick 15 års fängelse. 3

 

Vi kan nog alla enas om att kvinnor som begår brott strider mot samhällets syn på kvinnlighet 

och att vissa brott anses vara än mer oförenliga med kvinnans natur. Några av de mest 

tabubelagda brotten vad gäller kvinnor är kvinnor som mördar sina barn och kvinnor som 

begår sexualbrott mot barn. När det gäller just sexualbrott mot barn har man uteslutande utgått 

ifrån att förövarna är en man, vilket dock inte är fallet. Statistik visar på att omkring 10 

procent av personer lagförda för sexualbrott mot barn är kvinnor och det finns anledning att 

tro att mörkertalet är stort. Dessutom kan kvinnor mer eller mindre vara ansvariga för sexuella 

övergrepp genom att de kan ha varit medvetna om övergreppen men ändå ignorerat eller 

förnekat dem.  I vissa fall har kvinnorna också varit med under självaste övergreppen antingen 

som passiva eller aktiva. 4 En ny undersökning ifrån BRIS visar att kvinnor ofta ligger bakom 

övergrepp på barn, när det gäller sexuella övergrepp förekommer kvinnor i ett av fem fall. 5

   

Då det finns en omfattande forskning kring manliga sexualförbrytare men nästan obefintligt 

om kvinnliga sexualförbrytare väcktes desto mindre inte vårt intresse för att ta reda på mera 

kring kvinnor som begår sexuella övergrepp mot barn. Med denna uppsats vill vi därför 

uppmärksamma ett brott vars gärning inte vållar mindre skada och smärta för barnet beroende 

på förövarens kön. Tvärtom kan detta övergrepp vålla än mer skada och skamkänsla för 

barnet.  
                                                 
3 Metro den 1 april 2006. Mamma lade sina barn i frysen. s 8 
4 Christianson och Fällman (1999). Kvinnor som begår sexualbrott mot barn:  
Brottets omfattning och karaktär, s 6. 
5 Brisrapport (2005). Barn och våld.  
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Dels på grund av att självaste brottet är så tabubelagt och skamfyllt och dels på grund av att 

den kvinnliga förövaren kan vara den person som barnet står närmast och har mest förtroende 

för.   

 

Vi känner också att vårt ämne plötsligt blivit högaktuellt med tanke på det uppmärksammade 

Bobbyfallet som inte kan ha undgått att beröra människor.6 Fallet handlar just om en kvinnlig 

gärningsman, nämligen Bobbys egen mor. Modern och Bobbys styvfader står anklagade för 

att ha orsakat Bobbys död. Under den pågående rättegången har de båda åtalade skyllt på 

varandra, men ju längre in i rättegången man kommit har det framkommit att mamman varit 

mer inblandad i övergreppen än vad rättsväsendet från början trott. Modern i sin tur har 

hävdat att hon tvingats av sambon till att begå de olika övergreppen mot Bobby.7  

 

Det är just detta fenomen som vi vill fokusera på i vår studie, nämligen hur de kvinnliga 

förövarna dels framställs i rättsprocessen och hur de väljer att framställa sig själva. Det är 

självklart svårt för oss utomstående att avgöra vad som är sanning och vad som är lögn. Men 

klart är att Bobbyfallet är ett rättsfall som bland annat kommer att bli ihågkommet just för att 

det funnits en potentiell kvinnlig förövare inblandad.  

Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med uppsatsen är att med hjälp av textanalytiskt metod studera fem rättsfall där 

kvinnor dömts för sexuella övergrepp på barn, för att undersöka på vilket sätt de kvinnliga 

förövarna framställs inom rättsväsendet. Syftet är också att undersöka på vilket sätt de 

kvinnliga förövarna framställer sig själva och sina gärningar. Utifrån genusteoretiska 

utgångspunkter och teorier om kvinnors brottslighet skall vi ge en möjlig förklaring till vilka 

idéer och föreställningar det är som ligger till grund för den bild som rättsväsendet och 

kvinnorna framställer.  

 

Våra frågeställningar är:  

• Framställer rättsväsendet de kvinnliga gärningsmännen som offer eller som förövare? 

• Beskriver de kvinnliga gärningsmännen sig själva och sina brottsliga gärningar ur ett 

förövarperspektiv eller ur ett offerperspektiv?  

                                                 
6 Dagens nyheter den 16 maj 2006. Styvfadern föll i gråt i rätten, s 16 
7 ibid, s 16  
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Lagrum, statistik och centrala begrepp 

Lagrum 

Den 1 april 2005 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande sexualbrott. Den tidigare 

lagstiftningen gjorde ingen skillnad mellan sexualbrott mot vuxen eller mot barn. Den nya 

lagen kom därför att innefatta särskilda paragrafer som enbart berör sexualbrott mot barn. 

Skillnaden kom främst att beröra att våld eller hot om våld inte behöver förekomma för att 

brottsbenämningen skall bli våldtäkt då övergreppen rör barn. Nedan följer en presentation av 

den inledande paragrafen (6:4) gällande sexualbrott mot barn. Men även paragraferna 5, 6, 7, 

8, 9 och 10 berör sexualbrott mot barn.  

 

BrB 6: 4 Om sexualbrott mot barn/Kapitlet trädde i kraft: 2005-04-01
 Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två år och högst sex år.  
  Detsamma gäller den som begår en gärning som avser i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte 
arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande 
till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets 
beslut. 
  Är brottet som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till 
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 
gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om flera än en förgripit sig på barnet eller 
på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets 
låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90). 8

 

Statistik över antalet misstänkta för sexualbrott mot person under 15 år (År 2005). 
 
De misstänktas 
kön 

Totalt  Män  Kvinnor  Okänt kön 

Fullbordade 
våldtäkter 

158 154 2 2 

Försök till 
våldtäkt 

12 12 - - 

Sexuellt  
tvång 

357 333 10 14 

Sexuellt 
ofredande 

285 274 5 6 

Källa: BRÅ 9

 
 
 
 

                                                 
8 Sveriges Rikeslag (2006). Lag 2005:90 
9 BRÅs hemsida över personer misstänkta för brott: 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/200/2005/200La-
2005.xls&url=/statistik/200/2005/200La-2005.xls  
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Statistik över anmälda sexualbrott mot person under 15 år (År 2005).  
 
Brottsrubricering Totalt 
Fullbordade våldtäkter 158 
Försök till våldtäkt 62 
Sexuellt tvång 1201 
Sexuellt ofredande 1412 
Koppleri 94 
Förförelse av ungdom 60 
Källa: BRÅ10 (Könet på de misstänkta fanns ej angivet).  
 
Sexuella övergrepp mot barn 

Det är alltid att betrakta som ett sexuellt övergrepp mot barn i Sverige när den unge är 

under 15 år eller 18 år om den unge dessutom är i beroendeställning till den vuxne. 

Detta gäller då till exempel föräldrar, styvföräldrar, familjehemsföräldrar samt vårdpersonal 

på behandlingshem eller en avdelning är förövare. 11

 

Ett sexuellt övergrepp på barn begås då en vuxen, eller någon annan person utnyttjar barnet 

för sina egna sexuella behov och barnet befinner sig i en beroendeställning till förövaren. I 

majoriteten av de flesta fall är förövaren en man, oftast biologisk förälder/styvförälder eller en 

släkting men kan även vara, en kvinna, ett annat barn eller en okänd förövare. 12

 

Övergreppet är oftast fysiskt och kan bestå av allt ifrån olika former av beröring (med eller 

utan föremål) till vaginala, anala och orala samlag. Våld eller hot om våld vid sexuella 

övergrepp mot barn kan förekomma men förekommer dock inte alltid. Den fysiska beröringen 

kan handla om att förövaren berör offrets genitalier och/eller andra delar av kroppen, offret 

kan även tvingas beröra förövarens olika kroppsdelar. Övergreppen är dock inte alltid fysiska 

utan kan bestå av att förövaren exponerar barnet för vuxen sexualitet. Det kan vara fråga om 

barnpornografi, eller att barnet tvingas se på vuxnas samlag eller onani. Barnet kan också bli 

utsatt för sexuellt verbala övergrepp, där man kränker barnets integritet genom sexuella 

anspelningar på barnets kön, kropp och sexualitet. Det finns även övergrepp som är mindre 

förekommande och som ibland kallas för ”rituella övergrepp” men som idag mera benämns 

som ”sexuella övergrepp med multipla/offer/multipla förövare”.  

                                                 
10 BRÅs hemsida över personer anmälda för brott:  
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/170/2005/170La-
2005.xls&url=/statistik/170/2005/170La-2005.xls   
11 Rapport från Socialstyrelsen (1999) Sexuella övergrepp mot barn. Definitioner och förekomster, s 7 
12 Gran (1999). Vad är egentligen sexuella övergrepp på barn? Våga se! Tidskrift om sexuella övergrepp och 
trauma. Specialnummer, s 2. 
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Dessa övergrepp karaktäriseras av att det ofta finns flera offer och flera förövare”. De består 

ofta av särskilda riter och har påträffats inom sekter eller andra sammanslutningar, ibland har 

även mord förekommit. 13 Oavsett övergreppets karaktär så kan ett barn aldrig ge sitt 

samtycke till sexuella övergrepp utan den vuxne bär alltid ensam ansvaret för att sätta 

adekvata gränser för sitt eget beteende. 14

 

Förövare 

Då vår uppsats handlar om kvinnor valde vi att använda oss av begreppet förövare istället för 

begreppet gärningsman eftersom begreppet förövare är mer könsneutralt. Då och då 

förekommer dock begreppet gärningsman i vår text i sammanhang då vi talar om både 

kvinnor och män. Vi försökte hitta en definition av begreppet förövare vilket visade sig vara 

ett vitt begrepp som omfattar många olika kriterier. Men då vår uppsats handlar om 

sexualförövare så utgick vi ifrån de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon 

skall benämnas som sexualförövare. I en kunskapsöversikt ifrån Socialstyrelsen omnämns 

fyra förutsättningar hos förövaren som måste vara uppfyllda för att ett övergrepp ska ske; 

”Den potentielle förövaren måste känna känslomässigt utbyte av barn, ha en sexuell dragning 

till barn, känna sig hämmad att utveckla en djup och varaktig relation med en vuxen partner 

samt bryta sina inre spärrmekanismer inför att inleda sexuella kontakter med barn”. 15

 

                                                 
13 Gran (1999). Vad är egentligen sexuella övergrepp på barn?, s 2. 
14 ibid, s 2 
15 Socialstyrelsens hemsida: http://www.sos.se/fulltext/0003-001/0003-001.htm#L.  Sexuella övergrepp mot 
barn, en kunskapsöversikt 
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Metod  

Val av metod  

Syftet med uppsatsen var att studera om kvinnor som dömts för sexualbrott mot barn 

framställs som förövare eller som offer i rättsprocessen? Vi har även studerat om kvinnorna 

framställer sig själva som offer eller förövare? För att uppnå vårt syfte använde vi oss av fem 

rättsfall där kvinnor dömts för sexualbrott mot barn och gjorde en diskursanalys. Esaiasson 

menar att genom att använda sig av diskursanalys får man en uppfattning om sakernas 

tillstånd i ett vidare sammanhang och texten blir ett verktyg för att upptäcka dolda budskap.16  

  

Information om själva brotten fick vi genom domarna. Domarna gav oss (med begränsningar 

för sekretess) god information om brottets tillvägagångssätt, den påföljd som utdömdes, vilka 

offren var samt relationen mellan gärningsmännen och offren. Det vill säga om brottet begåtts 

av den biologiska modern, en släkting, bekant eller en okänd förövare. Dessutom gav 

domarna information om kvinnorna hade tagit del av en rättspsykiatrisk undersökning.   

Avgränsningar 

Vi valde att avgränsa oss till att analysera fem rättsfall. Vid val av material säger Esaiasson att 

det inte finns några allmängiltiga svar på vad som är det bästa alternativet, men som i alla 

urvalssituationer är det optimala att analysera allt relevant material. Det finns också praktiska 

begränsningar att ta hänsyn till, så som tidsbrist samt att ett brett material visserligen är 

intressantare men dock osäkrare medan ett mindre material ger möjlighet till en djupare 

analys.17

  

Våra medvetna avgränsningar var att enbart fokusera på om rättsväsendet framställer de 

kvinnliga gärningsmännen som förövare eller offer? Vi har också undersökt om kvinnorna 

själva framställer sig på något av endera sätten? I och med detta valde vi medvetet bort att 

studera alla aspekter ifrån offrens sida. Det vill säga frågor som skulle kunna röra offrets 

beskrivning av gärningen och hur rättsväsendet framställer offren. Ytterligare frågor vi valde 

bort var övergreppens karaktär och möjligheten till att jämföra hur manliga och kvinnliga 

sexualförövare framställs i rättsprocessen.  
                                                 
16 Esaiasson et al. (2003) Metodpraktikan, s 235 
17 ibid, s 244.  
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Dessa avgränsningar har inte gjorts utifrån att vi på något sett anser de bortvalda aspekterna 

som oviktiga eller ointressanta. Avgränsningarna har enbart gjorts utifrån de begränsningar 

som finns för en C- uppsats samt för att hålla oss inom ramen för vårt forskningssyfte.  

 

Vi valde också att medvetet studera detta ämne utifrån mer övergripande teorier, så som 

genusperspektivet och teorier om kvinnors brottslighet. Vi gjorde detta val på grund av att 

våra egna förkunskaper i ämnet var mycket begränsade då vi inledde vårt arbete. För oss 

innebar detta att vi ansåg det vara för avancerat att förklara och förstå fenomenet på 

individnivå. Vilket innebär att vi valde bort möjligheten till att analysera materialet utifrån 

individorienterade teorier, så som psykodynamisk teori eller systemteori. 

 

Utöver de medvetna avgränsningarna tvingades vi också begränsa oss vad gäller urval av 

material. Vår förhoppning innan vi började vårt sökande efter rättsfallen var att vi skulle få 

tag på rättsfall genom sökningar i rättsbanken samt genom att kontakta domstolar och på så 

vis få kännedom om domslut där kvinnor dömts för sexuella övergrepp mot barn. Detta visade 

sig vara ett mycket tidskrävande arbete och näst intill omöjligt. Särskilt med tanke på att vi 

inte hade några uppgifter över de brott vi sökte och dels på grund av att brottet är litet i sin 

omfattning vilket innebar att det var svårare att utan några som helst uppgifter hitta dessa 

domslut. Dessutom är brottet i sig känsligt vilket också utgjorde ett hinder för oss. Till slut 

fick vi dock tag på fem domslut genom en lärarkontakt på skolan som hänvisade oss till en 

tidigare uppsats med ett liknande ämne och där uppsatsskrivaren använt sig av dessa domslut. 

Därigenom fick vi domslutens målsnummer och kunde på så vis kontakta respektive tingsrätt 

för att få ta del av domsluten med begränsning för sekretess.  

Förförståelse  

När man använder sig av kvalitativ metod menar Larsson att det är viktigt att författarna 

redovisar sina egna utgångspunkter i ämnet, så som till exempel den förförståelse och de 

förkunskaper som författarna kan tänkas ha kring ämnet och som kan tänkas påverka 

undersökningen. 18  När det gäller våra egna förkunskaper om kvinnliga sexualförövare så var 

de näst intill obefintliga vilket vi menar tyder på att vi inte påverkat undersökningen genom 

egna förutfattade meningar. Vi har däremot läst in oss på ämnet för att bygga upp aktuell 

kunskap.  

                                                 
18 Larsson et al (2005). Kvalitativ metod. Forskningsmetoder i socialt arbete, s 113 
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Tillvägagångssätt och bearbetning av material  

Vår sökning bestod av datoriserade litteratur sökningar i databaserna KVINNSAM, Libris, 

Social Service Abstracts och Academic Search Elite ASE – Ebsco Host.  

När det gällde sökningar i databaserna Social Service Abstract och sökning i Academic 

Search Elite ASE – Ebsco Host fick vi ett antal träffar på olika sökningar, dock ingen av 

direkt relevans för vårt forskningsområde. Vilket innebar att vi enbart hittade litteratur av 

relevans i databaserna Libris och KVINNSAM. Våra sökord var; sexuella övergrepp mot 

barn, kvinnliga brottslingar, women child molesters och abusive women. Vi hittade även 

relevant litteratur genom att se till tidigare referenser av några av de böckerna vi funnit via 

sökningar i databaserna. All text som skrivits i denna uppsats och all bearbetning som gjorts 

har författarna gjort tillsammans.   

 

Bergström och Boreus hävdar att diskursanalys har en mångvetenskaplig karaktär då den 

förekommer i många olika discipliner som ger olika beskrivningar av begreppet. Gemensamt 

för de olika inriktningarna inom diskursanalysen är att det handlar om systematiska studier av 

diskurser och samhällsfenomen där språket står i fokus. 19 Esaiasson menar att språket inte 

representerar en given verklighet i diskursanalysen utan formas i en social kontext. Språket är 

med och formar verkligheten och den ställer frågor om vad olika texter säger om gränserna 

för vad som är acceptabelt i ett givet samhälle, samt vilka som tjänar på upprätthållandet av 

det givna. Genom diskursanalysen får vi således en uppfattning om sakernas tillstånd i ett 

vidare sammanhang varpå texten är ett verktyg för att upptäcka vad budskapet med en viss 

text är.20   

 

Bergström och Boreus menar att diskursanalysen kan användas för att studera makt och andra 

fenomen i samhället. Den kan användas för att studera debatter, människors föränderliga 

synsätt igenom tid och rum. Den kan lyfta fram antingen det gemensamma eller spänningar 

och motsättningar i samhället. Diskursanalysen används också för att studera 

identitetskonstruktioner i en kontext av makt, den kan lyfta fram att identiteter är föränderliga 

och att det inte finns en objektiv sanning.21    

                                                 
19 Bergström och Boreus. (2005). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, s 305 
20 Esaiasson et al (2003), s 235 
21 Bergström och Boreus, s 357 
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Analys  

Vi valde att använda oss av kvalitativ textanalys eftersom vi behövde en metod som hjälpte 

oss att ta fram det väsentliga innehållet i en text. Esaiasson menar att den kvalitativa 

textanalysen är en metod som genom noggrann läsning av en texts delar, helhet och den 

kontext vari den ingår möjliggör en analys av ett givet textmaterial. Den fångar upp det 

centrala som forskaren är ute efter att fånga in, varpå vissa delar i texten anses viktigare än 

andra. Ytterligare skäl till att använda kvalitativ textanalys är att det eftersökta innehållet i 

texten kan ligga dolt under ytan och kan endast lyftas fram genom intensiv läsning och 

granskning av texten. 22 Den kvalitativa textanalysen är något mer än en sammanfattning av 

den aktuella texten och dess resultat kan användas som beroende eller oberoende variabler i 

förklarande studier. 23 Inom den kvalitativa textanalysen kan man urskilja två huvudtyper av 

textanalytiska frågeställningar. Den ena är den systematiserade analysen, som handlar om att 

systematisera innehållet i den aktuella texten. Den andra analysen är den som handlar om att 

kritiskt granska innehållet i en text. 24  Diskursanalysen är en analytisk metod som hör till den 

senare genren och är den metoden som känns mest lämplig att använda för att kritiskt granska 

och förstå de rättsfall som vi skall analysera.25

  

Validitet  

Att ha en god validitet innebär att det måste finnas en tillförlitlighet vad gäller att man faktiskt 

undersöker det som man avser att undersöka. För att nå så tillförlitligt resultat som möjligt så 

gäller det att ha god begreppsvaliditet, vilket innebär att den teoretiska definitionen och den 

operationella indikatorn stämmer väl överens. Ihop med detta måste det finnas en hög 

tillförlitlighet det vill säga hög reabilitet. 26 Att ha rätt slags mätmetoder som passar studien är 

givetvis en grundförutsättning. När det gäller diskursanalys så mäts validiteten igenom att se 

på sammanhanget. De slutsatser som dragits av analysen måste ge studien ett realistiskt 

sammanhang. I denna studie så vill vi påstå att validiteten är relativt hög eftersom vi dels 

undersökt det som vi påstod att vi hade för avsikt att undersöka, och dels så analyserade vi 

materialet med hjälp av juridisk metod för att våra frågeställningar skulle kunna besvaras.  

                                                 
22 Esaiasson et al, s 233 
23 ibid, s 235 
24 ibid, s 234  
25 ibid, s 235 
26 ibid, s 61 
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Kvale tar upp definitionen om validitet med frågan ifall man mäter det som man tror att man 

mäter.27 Detta är ett positivistiskt sätt att se på begreppet. Om inte resultatet av kvalitativ 

forskning resulterar i siffror så är den ogiltig. Men gör den det så kan den leda till valid 

vetenskaplig kunskap. Det finns olika inställningar till begreppet validitet då det ytterst 

handlar om vad som är sanning. Det finns tre klassiska sanningskriterier menar Kvale; 

 

• Korrespondenskriteriet handlar om den aktuella kunskapens överensstämmelse med 
verkligheten. 

 
• Koherenskriteriet handlar om den motsägelsefrihet och logik som finns i den aktuella 

kunskapen. 
 
• Pragmatiska kriteriet handlar om att se vad det finns för konsekvenser i den praktiska 

verkligheten gällande den aktuella kunskapen.28 
 

De tre sanningskriterierna har alla en egen stark position inom sitt eget område. De utesluter 

inte varandra utan fungerar som en helhet tillsammans.29

Reabilitet 

Reabilitet handlar om att mäta tillförlitligheten i en studie, med detta menas att man har ett 

tillförlitligt material och har utfört mätningar på ett korrekt sätt.30 När det gäller tillförlitlighet 

i vår studie så har analysprocessen varit tydlig, då man lätt har kunnat följa hur processen har 

gått till med hjälp av kopplingen till citat från de rättsfall som vi har använt oss av. Eftersom 

vi använde oss av en direktkälla så kan man säga att reabiliteten är hög. Esaiasson menar att 

reabilitet även handlar om vikten av att göra jämförelser med annat material, till exempel att 

man jämför två olika undersökningar med varandra. Det kan även innebära att två personer 

oberoende av varandra jämför ett resultat.31 Detta kan man säga att vi gjort med vårt material 

eftersom vi båda analyserade domsluten oberoende av varandra. 

                                                 
27 Kvale (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s 215 
28 ibid,s 215-216 
29 ibid, s 215-216 
30 Esaiasson (2004). Metodpraktikan,s 68 
31 ibid, s 68 
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Generaliserbarhet 

Inom den kvalitativa metoden så finns det olika former av generaliseringar som Kvale 

beskriver. Med analytisk generalisering menas att man gör en bedömning angående ifall det 

går att förutspå vad undersökningen kommer att ge för resultat i en annan situation. Denna 

analys har sin grund i att se likheter och skillnader mellan de båda situationerna.32

När det gäller generaliserbarhet så är det något som ofta tas hänsyn till om det är fråga om att 

använda sig av intervju som undersökningsmetod.33 Det har inte varit aktuellt i vårt fall men 

vi var medvetna om det i vår undersökning.  

Triangulering 

För att undvika att förklara allting med en enda metod så använder man sig av triangulering, 

vilket innebär att man använder sig av flera olika metoder när man undersöker något. Men 

eftersom olika metoder skapar olika resultat så finns det en risk med att man inte kommer 

fram till något enhetligt resultat, därför är det viktigt med variation då det ger ett mer 

innehållsrikt resultat.34 I vår undersökning så anser vi att vi har säkerställt en rimlig 

triangulering då vi dels använt oss av olika teorier för att ringa in olika förklaringar till vårt 

slutresultat. Dessutom jämförde vi vårt resultat med tidigare forskning i ämnet.  

                                                 
32 Esaiasson (1997),s 210 
33 ibid, s 209 
34 Alvesson (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 
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Tidigare forskning  

Att tala om någon omfattande forskning gällande kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn är 

långt ifrån aktuellt. Den kunskap som i dagsläget finns är mycket begränsad, både vad gäller 

Sverige men även internationellt. När det gäller den svenska forskningen hittade vi enbart en 

rapport som direkt berör vårt område. Denna rapport är gjord av Christianson och Fällman 

och är en kartläggning över brottets omfattning och karaktär under tidsperioden 90-94. I 

dagsläget håller Fällman på att samanställa nästa rapport rörande samma ämne och som berör 

åren 95-00. När det gäller den internationella forskningen på området hittade vi två studier, 

den ena är gjord av Saradjian och studien ger en möjlig profil över kvinnor som förgriper sig 

sexuellt på barn. Den andra är en studie som är gjord av Hislop och som ger en 

bakgrundsbeskrivning av förövarna, deras tillvägagångssätt och vilken inverkan deras 

övergrepp har på offren. I och med att forskningen är så pass begränsad gjorde vi inget urval 

utan valde att ta med all litteratur som vi hittade och som direkt berörde vårt huvudområde.  

Saradjian Jacqui 

En av de mest omfattande studierna rörande kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn är 

gjord av den kliniska psykologen Saradjian Jacqui. 35 Hon menar att trots att det funnits bevis 

för att kvinnor förgriper sig sexuellt på barn i många år så är det först det senaste decenniet 

som samhället börjat acceptera att fenomenet förekommer och att det behöver utforskas. 

Saradjian startade sin forskning 1989 och studien ger oss en möjlig profil över dessa kvinnor, 

deras liv, deras barndom, social stress, stödjande nätverk och vilka coping-strategier de haft. 

Boken ger oss också en bild över kvinnornas egna attityder, tankar och åsikter kring 

övergreppen.   

 

En möjlig profil över de kvinnliga förövarna samt möjliga orsaker till övergreppen 

Saradjian hävdar att sexuella övergrepp alltid sker i hemlighet och att förövaren ofta förnekar 

övergreppen, särskilt då förövaren är en kvinna. Hon menar att samhällets syn på vad 

kvinnlighet är gör det svårt att associera kvinnor med sexuella övergrepp på barn eftersom det 

strider mot den roll som givits kvinnan. Detta gäller i synnerhet mödrar menar hon, eftersom 

de ses som en speciell och ”renare” form av kvinnlighet, nästintill O-sexuell.  

                                                 
35 Saradjian (1996). Women who sexually abuse children: from research to clinical practice. 
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Således försöker vi förneka förekomsten av fenomenet och när det förkommer försöker vi 

hitta sätt att bortförklara det hela på. Ofta bortförklaras övergreppen genom att påstå att det är 

fråga om en ”olämplig ömhet” eller att kvinnor ” på ett naturligt fysiskt sätt står närmare 

barn”. När det gäller mödrarnas sexuella närhet med sina barn bortförklaras handlingen 

genom att hävda att det är naturligt för mödrar att tycka om och stå nära sina barn.36

 

När det inte längre finns något annat alternativ än att acceptera att en kvinna har förgripit sig 

sexuellt på ett barn, då hittar vi vägar för att reducera hennes ansvar för själva handlingen 

menar Saradjian.37 Om en kvinna förgriper sig sexuellt på ett barn som ensam förövare, 

används istället en annan taktik för att förneka att hon bär fullt ansvar för sina handlingar. 

Man påstår och tror att vid tidpunkten för övergreppen så befann sig kvinnan inte i ett normalt 

tillstånd, hon är psykiskt sjuk, har låg intelligens, eller var påverkad av någon substans menar 

Saradjian. I synnerhet menar hon att vissa kvinnliga förövare ofta blivit dömda till att vara 

psykotiska på grundval av deras egna sexuella handlingar som kvinnliga förövare hellre än 

någon annan tänkbar psykologisk undersökning av henne.38

 

Saradjian hävdar att det finns psykologiska förklaringar till att man vinner på att förneka 

förekomsten av fenomenet. Människan skapar scheman för att omvärlden skall vara begriplig 

för henne och för att hon skall kunna förutse och tolka händelser och upplevelser. Hon menar 

att oavsett om en handling eller en händelse är positiv eller negativ för oss så måste vi kunna 

förutse den. Om det inte går att förutse blir vi osäkra och känner oss hotade och människans 

naturliga reaktion på detta är känslor av ängslan och/eller ilska menar Saradjian.39  

 

Vidare menar hon att det ställs helt olika scheman och förväntningar på män och kvinnor. Vår 

konstruktion av vad manlighet är gör att vi har föga förväntningar på dem att vara 

omhändertagande och vårdande. I stället förväntar vi oss att deras behov bör och skall vara i 

centrum för utveckling och att deras handlingar kan inkludera öppen aggressivitet och att 

mannen är initiativtagaren till sexuella handlingar och till och med till sexuella angrepp. Vår 

konstruktion av kvinnan däremot gör att vi har förväntningar på henne att vara vårdande och 

fostrande och vi kopplar inte samman aggressivitet och i synnerhet inte sexuell aggressivitet 

med kvinnan.  
                                                 
36 Saradjian (1996), s 1-2 
37 ibid, s 2 
38 ibid, s 3 
39 ibid, s 4-5 
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Detta menar Saradjian leder till att då en kvinna förgriper sig sexuellt på ett barn ses denna 

handling som mer avvikande än om samma handling hade begåtts av en man. För när en man 

förgriper sig sexuellt på ett barn ändras inte vårt generella schema av mannen på något 

dramatiskt sätt eftersom det håller sig inom det förutsägbara området. Men då en kvinna 

förgriper sig sexuellt på ett barn är det helt tvärtemot det schema som gäller för kvinnor och 

därigenom inte heller förutsägbart för oss. Detta får oss att känna ett stort psykologiskt obehag 

och vi förnekar eller försöker hitta andra förklaringar till det inträffade för att kunna behålla 

vår känsla av sammanhang och trygghet. Hon menar att oavsett hur sexuellt aggressiva de 

kvinnliga förövarnas handlingar är så görs tyvärr ofta försök även av professionella att 

försöka omtolka innebörden av övergreppen genom att påstå att det var frågan om ”missriktad 

kärlek” eftersom det då håller sig inom ramen för det förutsägbara, det vill säga kvinnan som 

omhändertagande och vårdande. 

 

När det inte längre går att förneka att kvinnornas handlingar är sexuellt motiverade, eller att 

rekonstruera en kvinnas handlingar eller att hävda att kvinnan är psykiskt sjuk, drog påverkad, 

inte vid sina sinnens fulla bruk, har låg intelligens, eller är arg, eller att projicera ansvaret för 

hennes handlingar på en man, skapas en större ilska mot dessa kvinnor. Vi ser dem som 

omänskliga och fortsätter på så sätt bevara vår världsbild av hur kvinnor skall vara hävdar 

Saradjian.40

 

Det faktum att vi förnekar att kvinnor förgriper sig sexuellt på barn får konsekvenser för dessa 

barn menar Saradjian. Det finns också en generell tro på att sexuella övergrepp där förövaren 

är en man resulterar i större trauma för barnet än sexuella övergrepp begångna av en kvinnlig 

förövare. Denna hypotes finns det dock inga belägg för menar Saradjian. Undersökningar och 

studier visar på att offer för sexuella övergrepp begångna av en kvinnlig förövare uppvisar 

samma psykologiska symptom och skador som de som blivit utsatta av sexuella övergrepp av 

en mannlig förövare. Vidare menar hon att det också kan diskuteras huruvida själva 

förnekandet av att kvinnor förgriper sig sexuellt på barn kan öka effekterna av övergreppen 

för offren. 41   

 

 

                                                 
40 Saradjian (1996), s 5-6 
41 ibid, s 6 
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Saradjian hävdar att då sexuella övergrepp med kvinnliga förövare är ovanliga och då kvinnor 

och i synnerhet mödrar generellt sett ses som ”goda” kan både pojkar och flickor som fallit 

offer för deras övergrepp dra slutsatsen av att de bär ett större ansvar för övergreppen. De kan 

uppleva en större känsla av skam och känna sig som ”dåliga” i högre utsträckning än om 

förövaren hade varit en man.42 Eftersom dessa övergrepp är mindre erkända av samhället blir 

också viljan att dölja övergreppen större. Även då övergreppen kommit till kännedom berättar 

offer om att de inte blivit trodda eller att man på olika sätt försökt hitta sätt att bortförklara 

övergreppen på. Vidare menar Saradjian att svek är en av de känslor som uppstår då man känt 

tilltro till någon som istället svikit. Då graden av svek relateras till närheten i relationen blir 

sveket större ju närmre offret och förövaren står varandra. Majoriteten av kvinnor som begår 

sexuella övergrepp mot barn står barnet nära, och oftast är det deras egna barn.43  

 

Saradjians studie visar på att kvinnor oavsett samhällsklass, intellektuell kapacitet, typ av 

arbete och materiell status kan begå sexuella övergrepp mot barn. Samt att kvinnor i alla 

åldersklasser kan och förgriper sig sexuellt på barn. Den visar också på att barnets kön inte 

var av betydelse för de kvinnor som förgriper sig på små barn, men däremot var barnets kön 

av betydelse för kvinnor som förgriper sig på ungdomar. När det gäller tillvägagångssättet så 

använder sig kvinnor av samma taktik som män för att locka till sig barnet och sedan 

skrämma det till tystnad. Kvinnor tenderar också att förgripa sig sexuellt på barnen på 

liknande sätt som männen förutom penetrationen där kvinnor använder föremål istället för 

penis. Kvinnor tenderar också att utnyttja barnen sexuellt under en lång period och särskilt om 

det är kvinnans biologiska barn. Saradjian menar också att oavsett förövarens kön så visar 

studier på att själva företeelsen av att begå sexuella övergrepp är kopplad till förövarens 

livshistoria.44

 
”Research with both juveniles and male offenders has indicated that the genesis of sexually abusive behaviour is 
related to the life history of the abuser. However, it is not solely what happens to people or the relationships they 
have that affects their lives, but each person’s individual perception and interpretation of that experience”. 45  

Hislop Julia 

Hislop menar att sexuella övergrep mot barn är en obehaglig tanke och ännu mer obehaglig att 

diskutera och tanken på att kvinnor begår dessa brott är rent av motbjudande. 46 Hon menar 

                                                 
42 Saradjian (19969, s 7 
43 ibid, s 8-9 
44 ibid, s 38 
45 ibid, s 21 
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att det är vida känt att kvinnliga sexualförövare är en droppe i havet i jämförelse med män, 

men en beräkning som gjorts i USA visar att 1,5 miljoner kvinnor och 1,6 miljoner män i 

USA kan ha blivit sexuellt utnyttjade av kvinnor.47 De stereotypa föreställningarna av 

kvinnan som asexuell, vårdande och omhändertagande gör det näst intill omöjligt att tro på en 

kvinnlig gärningsman.48 Det är även först nyligen som samhället börjat öppna upp för en 

diskussion om kvinnliga sexualförövare, men hon menar att fenomenet i sig inte är nytt.49 

Även forskningen kring kvinnliga sexualförövare och kring möjliga skador för offren har varit 

eftersatt trots att dessa övergrepp kopplats samman med allvarliga konsekvenser för vissa 

offer, så har de inte tagits på allvar hävdar Hislop50  

 

Genom att samhället inte kunnat acceptera kvinnliga sexualförövare så har en konsekvens av 

förnekandet blivit att de flesta kvinnor som skadar barn genom att förgripa sig sexuellt på dem 

förblir dolda, ostraffade och får inte någon vård.51 Ännu mer oroväckande är att de barn som 

blir utsatta för övergreppen också förblir dolda, får ingen behandling och de skyddas inte ifrån 

fortsatta övergrepp.52  Hislop menar att då en kvinna är förövaren, så är offren också mindre 

angelägna att avslöja övergreppet. De fruktar som vid alla övergrepp repressalier ifrån 

förövaren, och de kan också älska och stå sin förövare mycket nära. Barn vill heller inte se sig 

själva som annorlunda eller som avvikare varpå övergrepp begångna av en kvinnlig förövare 

är ovanliga så kan barnet tro att de ska bli sedda som bisarra, utestängas eller helt enkelt inte 

bli trodda. Barn kan också misstolka sin egen inblandning i övergreppen.53  

 

                                                                                                                                                         
46 Hislop (2001) Female sex offenders, s 29 
47 ibid, s 30 
48 ibid, s 49 
49 ibid, s 29 
50 ibid, s 30 
51 ibid, s 30 
52 ibid, s 30 
53 ibid, s 31 
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En möjlig profil över de kvinnliga förövarna samt möjliga orsaker till övergreppen 

Hislops forskning visar på att kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn ofta har en 

traumatisk bakgrundshistoria. Många av de kvinnliga sexualförövarna har själva blivit utsatta 

för sexuella övergrep i barndomen.54 Deras barndomshistoria präglas också ofta av bland 

annat psykisk misshandel, förnekelse, familjevåld, alkohol- och drog missbruk inom familjen. 

Övergrepp och misshandel i vuxen ålder är också vanligt påträffande när det gäller kvinnliga 

sexualförövares psykologiska bakgrungshistoria.55 ´ 

 

Hislop påstår att de kvinnliga sexualförövarna som kommer till kännedom ofta visar sig ha 

varierande psykologiska störningar. I tidigare studier kring kvinnliga sexualförövare så 

beskrevs ofta de kvinnliga förövarna som allvarligt psykiskt sjuka eller som psykotiska. 

Senare studier visar dock att de som uppvisar psykotiska symptom förefaller vara i minoritet 

och det verkar också som att de kvinnor som varit eller uppvisat psykotiska drag var dem som 

med störst sannolikhet blev identifierade som kvinnliga sexualförövare menar Hislop. Senare 

litteratur i ämnet visar på en mer heterogen bild där de kvinnliga förövarna uppvisar en bred 

variation av psykiska störningar/symptom. Dock uppnår inte alla kvinnor kriterierna för en 

psykiatrisk diagnos.56

 

Tillsammans med upptäckten att det är vanligt förekommande att de kvinnor som identifierats 

som kvinnliga sexualförövare själva varit utsatta för sexuella och psykiska övergrepp 

tillkommer att de även lider av posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest. Många 

har också alkohol och drog problem.57 Olika personlighetsstörningar har också påträffats, så 

som bland annat borderline. Även neuropsykiatriska bedömningar kan ibland vara 

berättigat.58 Utöver dessa åkommor har man noterat att kvinnorna ofta har intellektuella och 

akademiska problem, de är beroende av andra, de har ett fattigt socialt nätverk och deras 

livsstil är kaotisk. Hislop menar dock att det är viktigt att vara medveten om att inte alla 

kvinnor har en sådana uppenbar patologi.59

                                                 
54 Hislop (2001), s 101 
55 ibid, s 111 
56 ibid, s 127 
57 ibid, s 128 
58 ibid, s 157 
59 ibid, s 128 
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Christianson och Fällman 

Den enda i Sverige som har forskat i ämnet kvinnliga förövare är Christianson och Fällman 

som är doktorander i psykologi vid Stockholms universitet. Deras ambition var att rikta in sig 

på något nytt inom forskningen som ingen annan hade gjort. Deras forskning redovisar 

förekomsten av rättsfall i Sverige där kvinnor begått sexuella övergrepp mot barn under åren 

90-94. De har studerat de kvinnliga förövarnas bakgrund, brottets art och omfattning.  

 

Antal anmälningar, offren och förövarna 

Rapporten visar att under åren 90-94 anmäldes 110 kvinnor i Sverige för sexualbrott mot barn 

under 15 år och majoriteten av offren var pojkar. Av dessa 110 anmälningar erhöll sjutton 

fällande dom.60 När det gäller åren 95-00 anmäldes 136 kvinnor för sexualbrott mot barn. Av 

dessa dömdes enbart 13 kvinnor och Christianson och Fällman hävdar att man verkar vara 

mindre benägen att åtala och döma än vad man var åren 90-94. 61 Huvuddelen av offren var 

flickor samt biologiska barn till förövarna och våld i samband med övergreppen var mycket 

ovanligt.62Av samtliga kvinnor som anmälts för sexualbrott mot barn hade 32 tidigare 

fällande domar för någon typ av brott. Dessa domar berörde främst rattonykterhet, stöld och 

narkotika brott. I genomsnitt hade varje kvinna två tidigare domar. Ingen hade dock tidigare 

dömts för sexualbrott. Åldern på de 17 kvinnor som anmälts och senare dömts för sexualbrott 

mot barn under 15 år varierade mellan 19 och 50 år med en medelålder på 33 år. Medelåldern 

för de kvinnor som anmälts för sexualbrott mot barn under 15 var 36 år med en spridning på 

16 -64 år.63

 

Vidare visade rapporten på att offrens ålder varierade mellan 0-14 år, med en medelålder på 

åtta år. Det yngsta barnet som utnyttjats var under ett år. I tio av de 17 fallen var offren 

biologiskt barn till kvinnan. Majoriteten av offren var av samma kön som de kvinnliga 

förövarna; 13 av offren var flickor, tre var pojkar. I en dom framkom inte offrens kön pga. 

sekretess. Bland kvinnor som blivit anmälda för sexualbrott men där fallen inte gått vidare till 

domstolsprövning, alternativt att de frikändes, var huvuddelen av offren pojkar/söner. I de fall 

där de förövande kvinnorna själva förgripit sig på barnet varierar övergreppen beroende på 

offrets ålder och kön.  

                                                 
60 Christianson och Fällman (1999), s 11 
61 Norberg (2002). Kvinnliga förövare- det mest tabubelagda. Våga se! Tidskrift om sexuella övergrepp och 
trauma. Nr 1, s 7 
62 Christianson och Fällman, s 1 
63 ibid, s 10 
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Några kvinnor hade fullbordade samlag med barnet, som då var en pojke. I de flesta fallen har 

förövaren varit biologisk moder till barnet. De kvinnor som dömts för medhjälp har ofta hjälpt 

till vid mannens övergrepp. Oftast har de varit med under övergreppet men inte själva 

förgripit sig på barnet utan övertalat barnet att göra sin man till viljes. Tre kvinnor dömdes till 

medhjälp till sexuellt utnyttjande varav två fall bedömdes som grova då kvinnorna varit aktiva 

under makens övergrepp.64

 

En möjlig profil över de kvinnliga förövarna samt möjliga orsaker till övergreppen 

Christianson och Fällman har tagit del av de kvinnliga förövarnas domar och påföljder och 

kan i sin forskning konstatera av de uppgifter som kommit fram i rättspsykiatriska 

undersökningar, att merparten av kvinnorna har haft en konfliktfylld och traumatisk barndom. 

Rapporten visar också på att huvuddelen av de dömda kvinnorna vuxit upp i konflikt fyllda 

omgivningar med psykiska problem som en följd av detta. Fällmans forskning har visat att det 

finns gemensamma faktorer vad gäller kvinnornas personlighetsdrag och beteenden. Attityder 

som kan sägas vara likartade är aggressivitet och misstänksamhet i förhållandet till andra 

människor.65

  

Christianson och Fällman påstår att andra gemensamma omdömen är att kvinnorna är 

manipulativa och ljuger och är självdestruktiva. Neurotiska besvär är också något som 

flertalet lider av samt något ytterligare gemensamt är att de har obefintligt förtroende för sin 

omgivning. Kvinnorna är lättpåverkade och osjälvständiga till följd av att de är omogna och 

labila i sin personlighet. Därav skapar kvinnorna lätt ett beroende till sin partner. Dessutom 

har det visat sig att en tredjedel av kvinnorna själva blivit misshandlade och sexuellt 

utnyttjade som barn. Fällmans forskning visar också på att de kvinnor som har fällts för egna 

sexualbrott eller dömts till medhjälp har emotionella störningar och har svårt att visa empati 

för sina offer samt att ta ansvar för sina handlingar. De känner heller inga skuldkänslor för de 

övergrepp som de har begått eller inser vidden av konsekvenserna som följer därav. 

Kvinnorna har svårt att skilja på fantasi och verklighet samt på barnets och sina egna behov 

och gränser. Det sistnämnda är speciellt egenskaper som kan ses hos kvinnor som har egen 

erfarenhet av sexuella övergrepp.66  

 

                                                 
64 Christianson och Fällman (1999), s 11 
65 ibid, s 15 
66 ibid, s 15-17 
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Konsekvenserna av övergreppen är väldigt varierande för barnen enligt Christianson och 

Fällman. Det beror främst på förekomsten av tre faktorer som rör övergreppens varaktighet, 

graden av aggression, samt närheten i relationen mellan barnet och förövaren. Deras studie 

påvisar att de sexualbrott som kvinnorna dömts för ska enligt brottsbalken ge fängelse i högst 

fyra år, men det har visat sig att majoriteten av kvinnorna fick en lindrig påföljd då endast 

fyra av de 17 åtalade kvinnorna dömdes till fängelse på en strafftid mellan tre månader och 

fyra år.  

 

Christianson och Fällman hävdar att det finns anledning att tro att mörkertalet är stort när det 

gäller sexualbrott med kvinnor som förövare dels på grund av att det är svårt att kartlägga 

dessa brott, i synnerhet i fall där modern har förgripit sig på sonen. Men även på grund av att 

gärningen i sig är så pass tabubelagd att den hemlighetshålls eller förnekas från många olika 

håll. Fällmans forskning visar också att det finns en tendens till särbehandling och till mildare 

domar för kvinnliga sexualförövare i jämförelse med manliga.67

Skinner Ingrid 

Ingrid Skinner är socionom och leg. Psykoterapeut och i en artikel i socionomen skriver hon 

om psykiskt störda mödrar som utnyttjar sina söner sexuellt.68 Skinner menar att kvinnor som 

har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn har fått träda fram och berätta vad de har 

varit med om, medan ett lika angeläget ämne som kvinnor som utnyttjar sina söner sexuellt 

har hamnat i skymundan. Kvinnors övergrepp ser annorlunda ut och är mer svårfångade vilket 

gör att de riskerar att avfärdas som fantasier. Hon menar också att pojkar som blivit utsatta för 

övergrepp har svårare att träda fram och berätta vad de har blivit utsatta för då omgivningen 

har svårare att se pojkar och män som offer. Övergreppen inte bara skadar deras självkänsla 

och identitet utan även deras manlighet då de möter ett större förakt än vad kvinnor gör 

eftersom de förväntas vara starka.69

 

Skinner menar att det finns mödrar som är allvarligt psykiskt sjuka och att omgivningen 

tenderar att ge olika förklaringar till kvinnornas beteende, som till exempel ekonomiska 

problem, arbetslöshet och att det finns en man med i bilden som påverkar kvinnan negativt.70   

                                                 
67 Christianson och Fällman (1999), s 14 -17  
68 Skinner (1997). Socionomen nr 6. När pappa är borta-om mödrar som utnyttjar sina söner sexuellt. 
69 ibid, s.30 
70 ibid, s 30 
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Hon menar även att yttre svårigheter påverkar kvinnornas livssituation och ytterligare 

förstärker de psykiska problemen. När det gäller kvinnor som begår sexuella övergrepp mot 

barn återfinns vissa mödrar som är allvarligt psykiskt sjuka. I sin yrkesverksamhet har hon 

mött på söner till dessa mödrar där de berättar om en mamma som tvingat på dem för mycket 

närhet och kränkt deras integritet. Modern har oftast varit ensamstående och fadern har varit 

frånvarande. Modern har haft stora problem med gränsdragningar mellan henne själv och sin 

son som har visat sig genom handlingar som till exempel att mamman har sovit i samma säng 

som sonen även fast sonen kommit in i tonåren. Detta beteende menar Skinner visar på att 

modern inte kan skilja på sig själv och sonen känslomässigt. Sönerna har fått rollen som både 

son och man, i detta stadium har sedan modern börjat utnyttja sonen sexuellt under 

förevändning av moderlig omsorg. Övergreppen har till en början blivit en förlängning av en 

moderlig vård av till exempel intimhygien av sonen som har pågått lång upp i åldern. Modern 

har uppfostrat sina söner med övertygelsen om att detta ingår i en normal relation mellan 

mödrar och deras söner. Sönerna i sin tur har känt vanmakt, äckel, förvirring och hat.71  

En sammanfattning av den tidigare forskningen/kunskapsläget 

En sammanfattning av den tidigare forskningen visar att det inte är vanligt förekommande att 

kvinnor förgriper sig sexuellt på barn, och särskilt ovanligt är det i jämförelse med män. 

Forskningen visar också på att kvinnor i alla åldrar, alla samhällsklasser och oavsett 

intellektuell kapacitet kan begå sexuella övergrepp mot barn. Samt att kvinnor i alla åldrar 

begår sexuella övergrepp mot barn. Många av de kvinnliga sexualförövarna som kommit till 

kännedom uppvisar olika psykiska symptom och sociala svårigheter. En del uppvisar 

personlighetsstörningar, är lågbegåvade, har ett litet socialt nätverk, är beroende av andra och 

har alkohol-och drog problem. Många av dessa kvinnor har också haft en traumatisk uppväxt, 

med inslag av familjevåld, missbruk och sexuella övergrepp. Det är dock viktigt att påpeka att 

inte alla kvinnliga sexualförövare uppvisar psykiska symptom eller har sociala svårigheter, 

eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Forskningen tror att mörkertalet är stort vad 

gäller de kvinnliga förövarna och att de kvinnor som kommer till kännedom oftast också är 

dem som uppvisar olika problem och svårigheter och därav kan inte dessa kvinnor 

representera en generell bild av kvinnliga sexualförövare.  

 

En sammanfattning av forskningen visar vidare på att de kvinnliga förövarna och deras offer 

många gånger förblir dolda. Samhället har svårt att acceptera och tro på att fenomenet i fråga 
                                                 
71 Skinner (1997), s 30-31 
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förekommer och en konsekvens av detta blir att både offren och förövarna tenderar att hålla 

tyst om övergreppen. Särskilt vanligt är det att pojkar tenderar att hålla tyst om övergreppen, 

främst på grund av att samhället har särkilt svårt att se pojkar som offer. Forskningen visar 

också på att det är fler dömda kvinnor för övergrepp på flickor än på pojkar. När det gäller de 

kvinnliga sexualförövarnas tillvägagångssätt så skiljer den sig inte mycket ifrån männens, den 

skillnad som finns är att kvinnors övergrepp är mer svårfångade, och att kvinnor använder 

föremål istället för penis. Trots detta finns det en generell tro på att det är mindre skadligt för 

offren då förövaren är en kvinna, men det finns inget som styrker denna hypotes. 

Konsekvenserna för offren är varierande och av betydelsen är själva tillvägagångssättet, 

övergreppens karaktär, närheten i relationen mellan offer och förövare, samt under hur lång 

tidsperiod övergreppen pågått.  

 

Vidare visar forskningen på att det vanligaste är att de kvinnliga sexualförövarna förgriper sig 

på sina egna barn, samt att de tenderar att utnyttja barnen under en lång tidsperiod och särskilt 

om det är deras egna barn. I vissa fall har de kvinnliga förövarna tvingats till att begå sexuella 

övergrepp av en man. I andra fall har de kvinnliga förövarna tvingat män till att förgripa sig 

sexuellt på barn och i vissa fall har kvinnorna hjälp till vid övergreppen och i andra fall har de 

varit passiva. Den sammanfattande forskningen visar också på att rättsystemet tenderar att ge 

kvinnliga sexualförövare en annan form av påföljd än manliga sexualförövare. De kvinnliga 

förövarna får oftare en mildare påföljd på grund av att de i lagens mening ofta bedöms vara 

psykiskt sjuka. 
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Teoretiska perspektiv 

När det gäller vetenskaplig forskning menar man att det till stor del handlar om att utveckla 

teorier som kan försöka förklara förekomsten av samband och påverkan mellan olika 

fenomen.72 Att förklara ett fenomen innebär att peka ut de mekanismer som frambringar 

fenomenet ifråga. För att vi skall kunna förklara resultatet av möjliga orsaker till varför 

rättssystemet beskriver de kvinnliga förövarna som de gör, och varför kvinnorna beskriver 

sina egna gärningar som de gör så har vi valt att använda oss av två teoretiska perspektiv. Den 

ena är teorin om kvinnors brottslighet och den andra är genusteorin.  

Genusteoretiska utgångspunkter 

Begreppet genusteori innehåller en rad olika begrepp men det övergripande gemensamma 

draget är att det handlar om att beskriva den könsmaktsordning som råder i samhället mellan 

män och kvinnor. Inom feminismen försöker man svara på vad kvinnors underordning beror 

på och för att svara på det måste man först fråga sig vad kön är för något. Inom den 

feministiska debatten har det ojämnlika samhället mellan män och kvinnor gått under namnet 

patriarkat. Numera har detta uttryck ersatts av begreppen genussystem och genusordning. 

Vidare har uttrycket kön ersatts av begreppet genus.  

 

Ordet genus kommer ursprungligen från ordet gen-ere som är latin och betyder sort, släkte, 

kön. På 1980-talet så började kvinnoforskare att använda ordet genus som en översättning 

från engelskans gender. Anledningen till att använda ordet genus istället för kön berodde på 

att man inom kvinnoforskningen ville ta fasta på något mer än det biologiska könet som ordet 

kön främst betecknar. Man ville finna ett begrepp som belyste hur män och kvinnor förhåller 

sig till varandra samt som fokuserar på den underordning som kvinnor befinner sig i 

samhället. Genusbegreppet skapas bara i en social eller kulturell kontext och handlar om de 

uppsättningar med beteenden och föreställningar som män och kvinnor har om manlighet 

respektive kvinnlighet.73  

    

Inom genusteorin talar man om genussystemet, som är ett annat ord för det tidigare använda 

begreppet patriarkat, och som beskriver det för män och kvinnor ojämnlika samhället.  

                                                 
72 Esaiasson et al (2004), s 71 
73 Hirdman (2001). Genus-om det stabilas föränderliga former. s 12 
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Hirdman påstår att genussystemet kan förklaras utifrån två huvudsakliga principer som hon 

kallar för I-särhållningens princip och den manliga normens primat. Med detta menas att män 

och kvinnor hålls isär med olika tillskrivningar av både könen och de olika aktivitetssfärer 

som de är uppdelade i. Enligt detta sätt att se inordnas män och kvinnor hierarkiskt igenom att 

män ges högre värde än kvinnor i egenskap av att de är män och har på så vis en högre 

maktposition än kvinnor.74

  

Hirdman talar om det stereotypa genuskontraktet, som hon menar är ”en kulturellt nedärvd, 

styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med åtskiljda förpliktelser, 

skyldigheter och rättigheter”.75 Detta är ett begrepp som hon har skapat för att påvisa de 

stereotypa könsrollerna som finns mellan män och kvinnor som en slags tyst 

överenskommelse eller ett av samhället uppgjort kontrakt. Det som kontraktet vill påvisa är 

att det råder ett tvång som båda könen utsätts för utan att kunna bli av med det. Samtidigt 

råder också en överenskommelse som ger fördelar åt det ena könet, och då främst för det 

manliga.76  

   

Teorier om kvinnors brottslighet generellt 

Oavsett tid och plats så begår kvinnor avsevärt mycket mindre brott än män. Men de två 

senaste decennierna har det skett en tydlig ökning vad gäller antalet kvinnor som begår brott, 

ökningen har också gått snabbare än för män. När det gäller variationer mellan olika brott 

menar man att den alltid varit stor, de vanligaste kvinnobrotten i Sverige under åren 75-94 har 

varit butikssnatteri, stöld, ärekränkning, bedrägeri och osant intygande. Vad gäller våldsbrott 

och däri sexualbrott har andelen kvinnliga misstänkta alltid varit liten, men även här har det 

under åren 75-97 skett en 60 procentig ökning för andelen misstänkta kvinnor för olika typer 

av våldsbrott (från 5,5 till 8,8 procent).77   

  

En historisk tillbakablick 

Forskning om kvinnors brottslighet har länge varit ett eftersatt område och under lång tid har 

man inte intresserat sig för att söka efter någon djupare förklaring till skillnader i män och 

kvinnors brottslighet.  

                                                 
74 Hirdman (2001), s  
75 ibid, s 85 
76 ibid, s 84 
77 BRÅ rapport (1999). Kvinnors brottslighet, s 5-8 
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Man har länge utgått ifrån att skillnaden haft att göra med att kvinnor ansågs ha vissa 

naturgivna egenskaper som gjorde dem mindre brottsbenägna än män. Kvinnor var skapade 

till att föda och vårda barn och familj vilket gav dem en stor empatisk förmåga. Hon har mer 

sällan än mannen också arbetat utanför hemmet vilket bidragit till att hon inte i lika stor 

utsträckning som mannen vistats på platser där brottsbenägenheten kan öka, så som 

arbetsplatser och nöjeslokaler. Kvinnor ansågs inte heller ha ett särskilt stort behov av 

spänning och de var mindre benägna att ta risker, och våld var för dem mycket främmande.78

  

Den senare klassiska kriminologiska forskningen har inte heller varit till någon särskild stor 

hjälp för att förstå eller få svar på varför det är så stora skillnader i kvinnors och mäns 

brottslighet. Man har exkluderat den kvinnliga brottsligheten ifrån forskningen genom teorier 

som inte tagit hänsyn till kvinnors brottslighet. Teorier så som;  

  

• Tillfällesteorin, en teori som genom yttre omständigheter förklarar varför en del 
människor begår brott och inte andra.  

• Subkulturteorin, som menar att vissa beteenden som förkastas av samhället stöds 
istället av subkulturens normer och värderingar.  

• Allmänna inlärningsteorin, ser brottslighet som ett inlärt beteende. 
• Sociala inlärningsteorin, intresserar sig för kamratgruppens roll för inlärning av ett 

brottsligt beteende.  
• Stämplingsteorin, utgår från att individen blivit stämplad som brottsbenägen, varav 

fortsatt brottslighet.  
• Rationella-val-teorin, ser brottsligt beteende som ett resultat av ett fritt och aktivt val 

med hänsyn till risker och vinster.79 
  

Den moderna forskningens teorier  

Den vanligaste uppfattningen om varför kvinnor begår mindre brott än män är att det har med 

könsrollerna att göra. Det vill säga att kvinnor och män genom alla tider haft olika roller och 

förväntningar på sig. Forskare menar att för att man skall få en nyanserad och realistisk bild 

av skillnader i mäns och kvinnors brottslighet så måste man rikta in sig på flera möjliga 

teorier.  

 

 

 

 

                                                 
78 BRÅ rapport (1999), s 12 
79 ibid, s 11 
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Idag är forskning främst inriktat på frågorna som rör;   

  
• ”Familjens och socialisationens betydelse – är flickornas erfarenheter under socialisationen sådana att 

de i mindre utsträckning än pojkar blir brottsbenägna? 
• Samhällets normer och värderingar, framför allt när det gäller könsroller. Är det mindre förenligt med 

kvinnorollen än med mansrollen att begå brott?  
• Personlighetsskillnader i övrigt. Gör de kvinnor mindre brottsbenägna än män? 
• Tillfällena till brott. Är kvinnor i sitt dagliga liv mer sällan utsatta för frestelser eller möjligheter till 

brott än män?  
• Biologiska och konstitutionella skillnader mellan könen och deras inverkan på skillnader i 

brottsbenägenheten. Denna forskning har numera en ganska undanskymd plats”.80   
 

 

Även relationen mellan föräldrar och barn kan ha betydelse för senare brottsbenägenhet. 

Omsorg och värme ifrån föräldrar tycks ha ett negativ samband med brottslighet och föräldrar 

tycks ha en varmare relation med döttrar än till söner. Föräldrars övervakning över sina barn 

kan också ha betydelse för brottsbenägenheten och föräldrars övervakning och kontroll är 

starkare för döttrar än för pojkar. Pojkar ges från tidiga tonår ett större utrymme till frihet, och 

att graden av övervakning kan ha betydelse även då övervakningen upphört som ett resultat av 

den tidigare insocialiseringen.   

 

                                                 
80 BRÅ rapport (1999), s 12 
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Introduktion av rättsfallen 

I de fem rättsfall som vi studerat så har samtliga kvinnor fått en påföljd och i tre av fem fall 

erkände kvinnorna gärningen och i två fall förnekade de gärningen. Kvinnornas medelålder 

var 43 år. För tre av kvinnorna var brottsbenämningen sexuellt utnyttjande av underårig och 

brottspåföljden har blivit något av följande; skyddstillsyn, dagsböter, rättspsykiatrisk vård 

med särskild föreskrift, särskild föreskrift om läkarvård, fängelse i ett år och sex månader  

(i denna påföljd ingick även häleri och narkotikabrott). En annan av kvinnorna dömdes för 

sexuellt umgänge med barn och påföljden blev fängelse i tre månader. En femte kvinna 

dömdes för sexuellt ofredande och påföljden blev dagsböter. I två av fem fall har kvinnorna 

tidigare blivit dömda för brott, dock inte för sexualbrott mot barn. I samband med detta har 

den ena av kvinnorna genomgått en rättspsykiatrisk undersökning.  

 

När det gäller relationen mellan kvinnorna och de tilltalade så kan vi konstatera att i samtliga 

fall har de inte varit helt obekanta för varandra. I ett av fallen framgick dock inte vad kvinnan 

och offret hade för relation på grund av sekretess. I två av fallen så begicks gärningarna också 

i samråd med en man, där kvinnan och mannen då hade en relation. När det gäller offrens kön 

så var tre av offren flickor och två var pojkar och deras medelålder var 14 år. I vår 

beskrivning av respektive rättsfall har vi inte använt oss av direkta citat från rättsfallen utan 

beskrivningarna är en sammanfattning av respektive händelse.  

Beskrivning av respektive rättsfall 

Mål nr B 203-94. Brottsrubricering: Sexuellt umgänge med barn. Skellefteå tingsrätt 

 

Kort introduktion 

Målsägande är en 14 årig flicka, tilltalade en 44-årig kvinna tidigare straffad för bland annat 

förmögenhetsbrott. 

 

Målsägandes egen utsago   

Målsägande har berättat att hon har haft en jobbig uppväxt i den adoptivfamilj som hon blev 

placerad i efter att hennes mamma dog. Konflikter i adoptivfamiljen resulterade i att flickan 

utvecklade självmordstankar samt började fundera på att rymma. I samband med att hon en 

måndagsmorgon rymde hemifrån så träffade hon på kvinnan hemma hos en klasskamrat.  
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Hon hade tidigare träffat kvinnan hemma hos klasskamraten då kvinnan brukade umgås med 

klasskamratens föräldrar som hon är släkt med. Kvinnan föreslog att flickan kunde få komma 

och bo hemma hos henne. När flickan sov i kvinnans dubbelsäng så började hon under den 

andra natten att göra närmanden mot flickan. Detta mynnade ut i sexuellt umgänge. Flickan 

berättar att hon blev rädd för kvinnan och vågade inte springa därifrån. Flickan har berättat att 

hon inte blev fysiskt skadad av det som hon blev utsatt för men att det gjorde psykiskt ont. 

Flickan har i förhöret berättat att hon är säker på att kvinnan visste att hon bara var 14 år då 

hon dagen efter sa till flickan att hon inte fick berätta för någon om vad som hänt då det kunde 

påverka hennes liv negativt. 

 

Tilltalades egen utsago  

Kvinnan har uppgett att hon aldrig har träffat flickan tidigare men att hennes klasskamrat hade 

berättat för henne om att flickan har haft jobbiga hemförhållanden och frågade henne ifall 

flickan kunde få komma och bo hos henne. Hon erkänner att hon har haft sexuellt umgänge 

med flickan och hon medger att det sexuella umgänget i stora drag har gått till som flickan har 

uppgett. Hon uppger att hon inte på ett verbalt sätt fått flickan att medverka och hon medger 

att hon visste att flickan gick i samma skola som hennes släktings dotter men visste inte att de 

gick i samma klass och därmed var 14 år. När hon fick reda på flickans ålder så bad hon 

henne att inte berätta för någon om det som inträffat. 

 

Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten bedömer genom kvinnans egna uppgifter samt igenom flickans berättelse att det 

är styrkt att kvinnan har haft sexuellt umgänge med flickan. Att kvinnan har bestridit ansvar 

på punkten att hon inte kände till flickans ålder anser tingsrätten inte stämma då en rad 

omständigheter som framkommit motsäger detta. Eftersom kvinnan kände till att flickans 

klasskamrat var 14 år så borde hon känna till att flickan var jämnårig. Kvinnans uppmaning 

till flickan att inte berätta för någon om vad som hänt anser tingsrätten också tala för att hon 

vetat om att flickan var minderårig därför anser tingsrätten att hon ska fällas för sexuellt 

umgänge med barn 
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Mål nr B 690-99. Brottsrubricering: Sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt 

ofredande. Östersunds tingsrätt 

 

Kort introduktion  

Målsägande är en 13-årig flicka. Tilltalade är en 26-årig kvinna inte straffad sedan tidigare 

samt en 30- årig man, han sedan tidigare straffad.  

 

Målsägandes egen utsago 

Flickan träffade kvinnan och mannen genom en bekant. De tilltalade hade en relation och 

bodde ihop. Flickan började umgås med paret i deras bostad där flickan bjöds på alkohol och 

cigaretter. Vid flera tillfällen har kvinnan smekt flickans underliv när flickan legat och vilat på 

parets säng. Kvinnan har även påvisat för flickan att hon ville att hon skulle besvara 

smekningarna. Mannen var medveten om att kvinnan begick dessa övergrepp mot flickan men 

såg det som ett bevis för att hon också tyckte om flickan. Kvinnan skrev även kärleksbrev till 

flickan. Mannen har i sin tur hotat att begå självmord om flickan inte blev tillsammans med 

honom. Flickan vågade inte berätta för någon om det som skedde men till slut fick hon ett 

sammanbrott och berättade för sina klasskamrater. 

 

Tilltalades egen utsago 

De tilltalade har erkänt gärningarna. Kvinnan erkänner att hon har kysst och smekt flickan på 

insidan av låret men att detta har varit utan sexuell innebörd. Hon menar att flickan också har 

tagit initiativ till att kyssas. Hon har varit medveten om flickans låga ålder. Hon bestrider att 

hon har berört flickans underliv. Vid ett tillfälle när flickan sov över hos paret så sov flickan i 

samma säng som kvinnan. Flickan hade varit ledsen och kvinnan hade då gjort en ansats till 

att trösta flickan, det var det enda som hände. 

 

Tingsrättens bedömning 

De tilltalade har erkänt gärningarna, erkännanden vinner stöd av vad flickan har berättat samt 

av övrig utredning och de tilltalade döms för sexuellt utnyttjande av underårig samt sexuellt 

ofredande.  
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Mål nr B 116/97. Brottsrubricering: Sexuellt utnyttjande av underårig. Kristinehamns 

tingsrätt  

 

Kort introduktion 

Målsägande är en 14-årig pojke och den tilltalade är en 38-årig kvinna, förekommer inte 

sedan tidigare i kriminalregistret.  

 

Målsägandes egen utsago  

Uppgifter saknas på grund av sekretess.  

 

Tilltalades utsago 

Kvinnan erkänner gärningen och uppger att under perioden 13 mars – maj -97 har hon haft 

sexuellt umgänge med en 14-årig pojke i sin bostad. Kvinnan har varit initiativtagaren men 

pojken har varit lika aktiv som hon.  

 

Tingsrättens bedömning  

Tingsrätten finner att kvinnan gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig. Vilket 

styrks med att kvinnan erkänt gärningen.  

 

Mål nr B 263/95. Brottsrubricering: Sexuellt utnyttjande av underårig, häleri, 

narkotikabrott. Östersunds tingsrätt 

 

Kort introduktion  

Målsägande är en 14-årig flicka. De tilltalade är en 35-årig kvinna respektive en 36-årig man.  

 

Målsägandes utsago  

Målsägande har under en helg åkt på besök till en tidigare klasskamrat. Där befann sig också 

flickans mamma och en man som modern var ihop med. Flickorna hade bestämt sig för att 

sova ute på stranden. Av någon anledning blev flickan osams med målsägande samt med 

några vänner till henne som också befann sig på stranden. Denna händelse ledde till att flickan 

blev hämtad av sin mamma och åkte hem. Målsägande blev kvar och begav sig till (namn på 

okänd man) men blev senare på natten hämtad av flickans mamma och mannen. De åkte först 

till stranden för att hämta målsägandes väska.  
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Därefter begav sig målsägande, kvinnan och mannen till en skogskoja där övergreppen skall 

ha ägt rum och målsägande skall ha befunnit sig i vanmakt eftersom hon sovit. Mera går inte 

att utläsa på grund av sekretess.  

 

Tilltalades utsago 

Kvinnan menar att den tilltalade hittat på sin historia och menar att hon och mannen hämtade 

målsägande med bil och begav sig till kojan på grund av att de ville visa hur mysig kojan är, 

dessutom var målsägande blöt och behövde värmas. Mannen uppgav att han inte ville fara till 

kojan utan ville åka hem och sova, men att han trots det följde med. Mannen gjorde upp eld 

och de satt och småpratade, kvinnan försökte värma målsägande genom att svepa in henne 

bland annat i jackan. Hon höll nog också målsägandes fötter mot sin mage för att värma dem. 

Hon höll om målsägande utanpå kläderna och hon smekte henne över kinden någon gång men 

detta på grund av att hon ville att målsägande skulle känna sig trygg. Mannen hade vid denna 

tidpunkt somnat och när han vaknade på morgonen bråkade målsägande och kvinnan. De åkte 

då hem till bostaden. Senare den dagen har kvinnans dotter fått höra att de förgripit sig på 

målsägande. Målsägande har då begett sig till (namn på samma man) som målsägande begav 

sig till efter bråket på stranden. På grund av sekretes går det inte att utläsa vem den mannen 

är.   

 

Tingsrättens bedömning  

Tingsrätten finner att målsägandes berättelse ger ett trovärdigt intryck och vinner stöd av 

vittnesuppgifter samt ett brev som målsägande skrivit beträffande händelseförloppet.  

 

Mål nr B 1519-98. Brottsrubricering: Sexuellt ofredande. Västerås tingsrätt 

 

Kort introduktion 

Målsägande är en 14- årig pojke och den tilltalade är en 42-årig kvinna. Uppgifter om tidigare 

straff finns inte. 

 

Målsägandes utsago  

Utanför en restaurang träffar målsägande och ett flertal ungdomar på den tilltalade kvinnan. 

De samtalar och kvinnan bjuder hem dem till sin lägenhet och bjuder där på cigaretter och 

alkohol. Efter en stund försvinner alla därifrån förutom målsägande och en vän till honom. 

Kvinnan och målsägandes vän bestämmer sig för att ha sex och går till sovrummet.  
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Vännen erbjöd målsägande att delta, men målsägande ville inte och kände sig äcklad. 

Kvinnan skall då ha hånat honom och utanpå hans byxor tagit på hans genitalier varpå 

målsägande slog bort hennes hand.  

 

Tilltalades utsago 

Kvinnan berättar att de träffades utanför restaurangen och att hon erbjöd dem att följa med 

henne hem på grund av att hon tyckte att de inte skulle stå och hänga där. Hon kände även 

igen en av pojkarna som en bekant till henens son. Under kvällen satt målsägandes vän och 

kvinnan och pratade och de kom in på sex. Vännen tyckte att det var svårt att veta hur han 

skulle behandla tjejer och kvinnan erbjöd sig att hjälpa honom och de bestämde sig för att ha 

sex. Varpå de gick till sovrummet, de trodde att målsägande gått hem men efter en stund kom 

målsägande in i sovrummet. Kvinnan ville att han skulle gå men målsägandes vän erbjöd 

målsägande att delta. Kvinnan uppger att målsägande utanför restaurangen hade betett sig 

mycket omoget och tagit tjejer på brösten trots att de inte ville. Hon skall då ha sagt åt honom 

att sluta och kan då ha påpekat något i form av att han är ”större där uppe än där nere” och i 

samband med detta kan hon ha kommit åt honom men inte avsiktligt.  

 

Tingsrättens bedömning  

Tingsrätten finner att pojkarnas och kvinnans berättelse i stora drag överensstämmer varpå de 

finner kvinnan skyldig till sexuellt ofredande.  
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Analys av rättsfallen 

Vi kommer att göra en sammanfattande analys av rättsfallen utifrån tidigare forskning samt 

utifrån teoretiska perspektiv. Vi kommer att använda oss av direktcitat från respektive 

rättsfall.  

Analys utifrån tidigare forskning 

• Framställer rättsväsendet de kvinnliga gärningsmännen som offer eller som förövare? 

 

I ett flertal av fallen upptäckte vi att kvinnornas beteende, deras sociala situation och psykiska 

tillstånd var omständigheter som tingsrätten ansåg kunna ligga till grund för kvinnornas 

brottsliga handlingar. Dessa omständigheter kom även att vara av vikt vid påföljdsfrågan.   

 

En möjlig förklaring till detta kan vara det som Christiansons och Fällmans undersökning 

visar på vad gäller kvinnor som dömts för sexuella övergrepp på barn och som fått lindriga 

påföljder. Hon menar att detta delvis kan förklaras med att rättsväsendet har bedömt att 

kvinnornas psykiska hälsa varit mycket dålig och att de har levt under begränsade sociala 

förhållanden. Domstolen har då ansett att ett fängelsestraff skulle förvärra kvinnornas 

psykiska tillstånd ytterligare.81 Hislop menar att kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn 

ofta har upptäckts ha varierande psykologiska störningar. Det är dock oklart, baserat på senast 

tillgänglig forskning huruvida dessa kvinnliga förövare är representativa för alla kvinnliga 

sexualförövare hävdar Hislop. 82

 

En annan möjlig förklaring kan också vara att tingsrätten har svårt att se kvinnor som 

gärningsmän. Den rådande könsmaktsordningen ger män och kvinnor olika roller och 

förväntningar och Saradjian påstår att dessa förväntningar gör det näst intill omöjligt att se 

kvinnor som sexualförövare på barn eftersom det strider mot den bild som givits kvinnan. 

Hon menar att samhället både förnekar och bortförklarar detta fenomen för att kunna 

distansera sig själva, sina systrar och mödrar från dessa outsägliga handlingar. Hon menar att 

det finns psykologiska förklaringar till detta. Samhället har skapat olika scheman för att 

omvärlden ska kunna bli begriplig för oss och i dessa scheman ingår visa bestämda 

förväntningar på människor för att vi skall kunna tolka och förutse händelser. När kvinnor då 

                                                 
81 Christianson och Fällman (1997), s 15 
82 Hislop (2001), s 127 
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begår sexuella övergrepp mot barn så strider det helt mot det schemat vi skapat för kvinnan. 

Vår generella uppfattning om hur en kvinna ska vara är att hon skall vara vårdande och 

omhändertagande och i synnerhet mot sina barn, att då förgripa sig sexuellt på ett barn som 

kvinna blir något som ses som totalt oförenligt med kvinnans natur.83

  

I dom B 690/99 kan vi utläsa hur tingsrätten resonerar kring möjliga brottsförklaringar. 
 
/…/ hon lever under relativt ordnade sociala förhållanden men att hon har behov av en “jag stödjande” kontakt 
samt någon som hjälper henne med gränssättningar. Hon bedöms vidare ha behov av stöd från psykiatrin. 
 

I detta fall resonerar tingsrätten utifrån två sätt gällande påföljdsfrågan. Det ena är att man 

anser att hon lever under relativt ordnade sociala förhållanden vilket talar för en strängare 

påföljd. Det andra är att kvinnan sägs vara ”jagsvag” och i behov av psykiatrisk vård vilket 

talar för en mildare påföljd. Tingsrätten bestämmer sig också för att gå på det sistnämnda 

alternativet och frångår därför normalpåföljden för sexuellt umgänge med barn som annars 

ger fängelse. Kvinnan döms till skyddstillsyn med föreskrifter om att underkasta sig 

psykiatrisk vård. Christiansons och Fällmans undersökning visade på att relativt få kvinnor 

åtalas och döms för sexuella övergrepp mot barn under 15 år. Den vanligaste påföljden för 

kvinnliga sexualförövare är skyddstillsyn i vissa fall kombinerad med vård och dagsböter. 

Vilket är ett betydligt lindrigare straff än vad män döms till när de gjort sig skyldiga till 

sexuella övergrepp på barn.84

  

I ytterligare två av fallen kan vi utläsa hur tingsrätten gör försök till att förklara den brottsliga 

gärningen genom att mena att kvinnorna är omogna, har personlighetsstörningar och är 

lågbegåvade. Dessa omständigheter blir också förmildrande för kvinnorna vid påföljdsfrågan.  

 
Av utlåtandet framgår att kvinnan visserligen uppvisar en antisocial personlighetsstörning, är omogen och 
lågbegåvad, men att hon inte uppvisar någon sådan allvarlig psykisk störning att det finns förutsättningar för 
rättspsykiatrisk vård (Mål nr B 203/94). 
 
Tingsrätten anser det vara en förmildrande omständighet att kvinnans beteende kan bero på hennes 
konstaterade omogenhet. Med hänsyn till detta så anser tingsrätten att påföljden bör bestämmas till ett inte 
alltför långt fängelsestraff (Mål nr B 203/94). 
 

Att en möjlig orsak till att någon skulle begå sexuella övergrepp mot barn med grund val av 

konstaterad omogenhet finns det inga belägg för inom den tidigare forskningen. Christianson 

                                                 
83 Saradjian (1996), s 4-5 
84 Christianson och Fällman (1997), s 7 
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och Fällman har i sin studie urskiljt två grupper av kvinnor dömda för sexualbrott mot barn. 

Den ena gruppen utgörs av ensamstående socialt utslagna isolerade mammor som använder 

sina barn för att tillfredställa sina egna behov vad gäller kärlek, trygghet och sexualitet. Den 

andra gruppen består av osjälvständiga, splittrade kvinnor som är starkt beroende av sina män 

samt är styrda av männens vilja. Dessa kvinnor kan både bli övertalade av män att förgripa sig 

sexuellt på barn men de kan också vara den drivande kraften bakom övergreppen.85 Hon 

menar att merparten av de dömda kvinnorna haft en konfliktfylld och traumatisk barndom och 

att huvuddelen av de dömda kvinnorna vuxit upp i konfliktfyllda omgivningar med psykiska 

problem som en följd av detta.86 Hislop menar att senaste studier visar på att man börjat 

upptäcka antalet kvinnliga sexualförövare som uppvisar psykiska diagnoser. Men det är 

viktigt att komma ihåg att de som blir upptäckta också många gånger är de kvinnor som just 

uppvisar psykiska problem menar Hislop.87

 

Saradjian menar att då kvinnor som begår sexuella övergrepp på barn strider mot den roll som 

givits kvinnan så försöker samhället bortförklara övergreppen. Då det inte längre går att 

förneka dessa övergrepp görs istället försök till att förneka att kvinnorna bär fullt ansvar över 

dessa handlingar menar hon. Istället påstår och tror man att kvinnan vid tidpunkten för 

övergreppen inte befann sig i ett normalt tillstånd, hon är psykiskt sjuk, har låg intelligens, 

eller var påverkad av någon substans. Saradjian menar att ingen grad av förändring i 

kvinnornas medvetande kan sägas vara orsak till att de förgriper sig sexuellt på barn. Den 

vidsträckta majoriteten av de kvinnor som är diagnostiserade som schizofrena, alkoholister 

eller beroende av någon annan substans förgriper sig inte sexuellt på barn. Den vidsträckta 

majoriteten av de kvinnor som förgriper sig sexuellt på barn är inte psykotiska, berusade eller 

drogade då de begår dessa handlingar menar Saradjian.88

 

I ett annat av fallen där förövaren är en man och en kvinna och där man kan utläsa att kvinnan 

varit initiativtagaren och den mest aktiva under övergreppen och där mannen sägs ha somnat 

in, så resonerar tingsrätten ändå att ”det är uppenbart” att övergreppet skett i samråd.  

 
Tingsrätten bedömer att kvinnan och mannen planerat och i samråd begått brottet. Mannen döms till fängelse i 
ett år och sex månader för sexuellt utnyttjande av underårig, narkotikabrott och häleri. Kvinnan döms till 
fängelse i ett år för sexuellt utnyttjande av underårig (Mål nr B 263/95).  

                                                 
85 Christianson och Fällman (1999), s 14 
86 ibid, s 15 
87 ibid, s 127 
88 Saradjian (1996), s 3 
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Samhällets svårighet att acceptera detta fenomen sträcker sig tydligen långt. I detta fall så 

väljer tingsrätten att bortse ifrån att kvinnan varit den mest delaktiga i övergreppet. Saradjian 

menar att då det inte längre går att bortförklara kvinnans handlingar till olika sociala och 

psykiska omständigheter så försöker vi istället reducera kvinnans ansvar för själva 

handlingen. Saradjian menar att i fall där det finns två gärningsmän så anses det generellt vara 

mannen som är initiativtagaren och kvinnan deltar under tvång. I vissa fall är det också på det 

påstådda sättet menar Saradjian men många av dessa kvinnor kan och förgriper sig därefter 

sexuellt på barn av egen vilja. Hon menar att det även finns kvinnor som i förening med män 

förgriper sig sexuellt på barn och gör det som jämlika partners. En kvinna i Saradjians 

undersökning siktade in sig på manliga pedofiler för att i gemenskap kunna utnyttja barn 

sexuellt. En annan kvinna tvingade en man till att sexuellt förgripa sig på ett barn.89 

Christianson och Fällman tar upp exempel på detta från sin forskning. Det ena exemplet 

berättar om en kvinna som blir övertalad av sin man att ha samlag med hans tioåriga son, det 

andra berättar om en kvinna som höll fast sin dotters armar under pågående övergrepp samt 

illustrerat för flickan hur hon skulle tillfredsställa mannen. Kvinnan ansågs som den drivande 

kraften bakom detta övergrep och betraktades som gärningsman.90  

 

I två av fallen där målsägande varit pojkar går det att utläsa att tingsrätten har svårt att se 

pojkarna ur ett offerperspektiv. Dessutom kan man se hur rätten försöker förklarar de 

kvinnliga förövarnas handlingar genom att påvisa att de målsägande pojkarna varit aktiv och 

att deras relation i ett av fallen varit ömsesidig. 

 
Det är givetvis möjligt att pojkarna i en situation som det här slaget skulle kunna försöka skydda sig själva och 
därför lämna berättelser som inte är sanna (Mål nr B 1519/98). 
 
/…/ hon var den som tog initiativet men pojken har varit lika aktiv som henne. Han fyller 15 år i början av nästa 
år och är mogen för sin ålder. Det förekom aldrig något tvång utan deras sexuella umgänge har varit ömsesidigt 
(Mål nr B 116/97). 
 

I det sist nämnda fallet så var flera samlag inblandade, samt annan sexuell beröring men trots 

detta ser inte rätten brottet som sexuellt umgänge med barn utan att kvinnan gjort sig skyldig 

till sexuellt utnyttjande av underårig och döms till skyddstillsyn med föreskrifter om 

läkarvård. Samt med hänsyn till brottets art skall hon dessutom ådömas ett kraftigt bötesstraff. 

 
                                                 
89 Saradjian (1996), s 2 
90 Christianson och Fällman (1997), s 14 

37 



 

Saradjian menar att man som kvinna i dagens kultur tillåts ha en större fysisk kontakt med ett 

barn än vad män tillåts. Hon menar att det därigenom kan uppstå en förvirring vad gäller att 

särskilja huruvida kontakten mellan barnet och kvinnan är normal eller ett övergrepp.91  

  

Skinner menar att pojkar som blivit utsatta för övergrepp har svårare att träda fram och berätta 

vad de har blivit utsatta för eftersom omgivningen har svårare att se pojkar och män som 

offer. Hon menar att övergreppen inte bara skadar deras självkänsla och identitet utan även 

deras manlighet då de möter ett större förakt än vad kvinnor gör eftersom de förväntas vara 

starka.92 Saradjian menar att vår konstruktion av hur en man ska vara gör det möjligt för oss 

att se män som sexuellt aktiva och aggressiva och vi kan till och med förvänta oss att en man 

kan begå sexuella övergrepp eftersom det stämmer in på våra inlärda förväntningar gällande 

män.93

 

Samhället har haft svårt att betrakta pojkar som oskyldiga offer då bilden av dem är att 

mannen är dominerande och aktiv medan flickan är underordnad och passiv menar 

Bergenhaim.94 Hislop menar att pojkar som utsätts för sexuella övergrepp av kvinnliga 

förövare tenderar att i större utsträckning hålla tyst om det. Pojkar delar inte med sig av 

situationer då de känt sig omanliga. De känner att de inte levt upp till samhällets 

förväntningar på hur de skall vara. Pojkar socialiseras inte in i att känna tvivel, svaghet och 

rädsla eller att spela en passivt sexuell roll, de förväntas alltid vara intresserade av sex. Då 

pojkar utsätts för övergrepp säger de hellre att det är en sexuell upplevelse än sexuella 

övergrepp.95 Hislop menar också att lagen ser olika ut i länder när det gäller pojkar som offer 

vid sexuella övergrepp. Vissa länder erkänner inte män som offer, och andra ser mindre 

allvarligt på det. 96

 

Christiansons och Fällmans undersökning visar på att de kvinnor som blivit anmälda för 

sexualbrott mot barn men där fallen inte gått vidare till domstolsprövning, alternativt att de 

frikändes, där var huvuddelen av offren pojkar/söner.97

 
                                                 
91 Saradjian (1996), s 1-2 
92 Skinner (1997), s  
93 Saradjian, s 5 
94 Bergenheim (2000). Från allvarliga brott till sexuella fantasier. Våga se! Tidskrift om sexuella övergrepp och 
trauma. Nr 2, s 21 
95 Hislop (2001), s 32-33 
96 ibid, s 36 
97 Christianson och Fällman (1997), s 11 
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• Beskriver de kvinnliga gärningsmännen sig själva som förövare eller som offer?  

 

I rättsfallen studerade vi hur kvinnorna i samband med den brottsliga gärningen beskriver sig 

själva och sina gärningar. I flertalet av fallen hittade vi beskrivningar på hur kvinnorna 

tillskriver sig typiskt kvinnliga attribut i samband med deras redogörelser av den brottsliga 

gärningen.  

 

I dom B 1519-98 beskriver kvinnan hur hon på olika sätt har uppfattat sitt eget beteende i 

samband med den brottsliga gärningen; hon beskriver sitt handlande som oskyldigt och 

omtänksamt i kontaktfasen med de målsägande pojkarna. Hon erbjöd sig även att hjälpa 

målsägandes vän genom att ha samlag med honom.  

 
/…/Hon bjöd dem på cigaretter inledningsvis. Hon tyckte inte att de skulle stå där och hänga och därför så 
frågade hon om de ville följa med hem till henne. 
 
 /…/ (Målsägande vännens namn) sa att han tyckte att det var svårt med hur han skulle behandla tjejer och 
(tilltalades namn) erbjöd sig att hjälpa honom.  
 

I ett annat av rättsfallen dom B 263/95 står både en man och en kvinna som tilltalade för 

sexuellt utnyttjande av underårig. Övergreppen har ägt rum i en koja i skogen. Av 

beskrivningarna som kvinnan gör av sig själv och av händelseförloppet framgår att kvinnan 

vill visa sig vara omtänksam och att hon har goda uppsåt med de olika fysiska beröringarna 

som hon beskriver som tröstande och moderliga och helt utan sexuella uppsåt. Hon vill även 

beskriva sig själv som en god vuxenkontakt till flickan.  

 
/…/ (Tilltalades namn) försökte att värma (målsägandes namn) och svepte in henne så gott det gick bland annat i 
jackan. /…/Hon höll nog (målsägandes namn) fötter mot sin mage för att värma henne. 
 
/.../Hon vet att hon höll om (målsägandes namn) utanpå kläderna och hon både önskade och sade till 
(målsägandes namn) att hon ville att hon skulle känna sig trygg. 
 
/…/ Jag (tilltalades namn) frågade om (målsägandes namn) hade någon vuxen att prata med. 
 

Att kvinnorna använder sig av den klassiska könsrollen kan bero på den könsmaktsordningen 

som finns i samhället med dess olika rollförväntningar på både män och kvinnor. Christianson 

och Fällman tar upp den socialiseringsprocess som finns när det gäller män och kvinnor och 

dess olika roller i samhället.  
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Enligt denna så har vi lättare att se män som förövare och kvinnor som offer därför är det så 

mycket svårare för samhället att vända på begreppen och erkänna att kvinnor också kan vara 

förövare.98

 

Eftersom de kvinnor vi har fokuserat på i rättsfallen har agerat utifrån den typiska könsrollen 

när det gäller deras egen beskrivning av brottet så kan man tro att kvinnors övergrepp överlag 

skiljer sig från männens sätt att begå övergrepp, men det gör de inte. De skillnader som finns 

menar Skinner är att kvinnors övergrepp ser annorlunda ut på så vis att de är mer svårfångade 

vilket gör att de kan avfärdas som fantasier.99

  

Enligt Saradijan så har kvinnor samma tillvägagångssätt som män när det gäller sexuella 

övergrepp mot barn. De använder sig av samma taktik som män för att locka till sig barnet 

och skrämma det till tystnad. Själva övergreppet ser också nästan likadant ut förutom 

penetrationen då kvinnor använder sig av föremål istället för penis.100

  

Analys utifrån teoretiska perspektiv  

Analys utifrån teorier om kvinnors brottslighet   

Den kriminologiska forskningens mest utbredda föreställning gällande möjliga 

orsaksförklaringar i skillnader mellan könens brottsbenägenhet, har med könsrollerna att göra. 

Det finns ett samband mellan vad som anses vara ett lämpligt kvinnligt beteende och 

brottsbenägenheten. Kvinnans roll är sådan att hon förväntas vara mer passiv, mindre 

initiativrik, mindre aggressiv och maktlysten än mannen. Hon förväntas vidare ha större 

respekt för lagar och normer, vara mer empatisk och ansvarskännande vilket anses göra henne 

mindre brottsbenägen. När det gäller män däremot så förväntas de ha mindre av de kvinnliga 

egenskaperna vilket gör män mer brottsbenägna. Då en man begår brott kan det till och med 

anses förstärka den manliga identiteten menar man.101  

 

Det finns en generell tro på att pojkar och flickor är så olika varandra, och de stereotypa 

könsrollsföreställningarna överförs från föräldrar till barn. Trots alla jämlikhetsförsök så har 

den visat sig vara mycket motståndskraftig mot förändring.  

                                                 
98 Christianson och Fällman (1997), s 57 
99 Skinner (1997), s 
100 Saradjian (1996), s  
101 BRÅ rapport (1999), s 13 
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Även förskola och skola insocialiserar barnen till att vara på olika sätt beroende på deras kön. 

Det har bland annat visat sig att lärare föredrar icke-aggressiva flickor, medan de inte hade 

något emot aggression hos pojkar. Till exempel så uppmuntras pojkar till leker med inslag av 

konkurrens, skicklighet, tävlingsinställning och inslag av aggression. Medan flickor istället 

uppmuntras till beteenden av icke aggressiva tendenser. Som ett resultat av socialisationen 

menar man att pojkar och flickor väljer olika typer av aktiviteter och beteenden som skiljer sig 

åt när det bland annat gäller, aggressivitet, spänning och möjligheter att lugnt leva sig in i 

andras situation.102  

 

Den kriminologiska forskningen har inte intresserat sig för teorier om kvinnors brottslighet. 

Den har bortsett ifrån kvinnors kriminalitet och kvinnan har inte kopplats samman med ett 

gärningsmannaperspektiv. Kvinnan har istället haft rollen som vårdande, omhändertagande 

och empatisk och kopplas inte samman med aggressivitet. Utifrån dessa rollförväntningar och 

utifrån den objektifiering som finns av kvinnan kunde vi se att även rättsväsendet har svårt att 

se kvinnorna som handlande subjekt och ansvariga för sina handlingar. Istället såg vi 

tendenser till att viktimisera kvinnan. Rätten gjorde försök till att hitta biologiska förklaringar 

till kvinnornas gärningar, som att påstå att kvinnorna är lågbegåvade, omogna, har en 

antisocial personlighetstörning och att de är i behov av stöd från psykiatrin.  

 

Analys utifrån genusteoretiska utgångspunkter 

Den traditionella könsmaktsordningen som finns i samhället sitter djupt förankrade i oss 

människor. Hirdman talar om den som den naturliga ordningen som människan lärt in på ett 

tidigt stadium i våra liv. Könsmaktsordningen talar tydligt om för oss hur relationen bör se ut 

mellan kvinnor och män. Kvinnan har alltid haft rollen som den svagare, hon är den som 

mannen måste skydda och ta hand om. Framförallt är hon i första hand den som föder och 

fostrar barn, hon både är och ses som sitt biologiska kön. Denna könsroll är den totala 

motsatsen till mannens roll i sammanhanget. 103 När det gäller kvinnans roll i samhället, det 

vill säga vad hon bör och inte bör göra så är det ett ämne som flitigt har debatterats i 

mänsklighetens historia.104 Genuskontraktet beskriver tydligt det ojämnlika samhället där 

kvinnor är underordnade män.  

                                                 
102 BRÅ rapport (1999), s 13 
103 Hirdman (2001), s 80 
104 ibid, s 23 
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Man kan lätt konstatera att samhället i alla tider velat applicera ett offerperspektiv på kvinnor, 

för att maktbalansen mellan män och kvinnor i genussystemet ska hållas intakt. Den idealbild 

som alltid funnits av kvinnan som mor utgör i sig själv en könsroll, då det är en kvinna som är 

självuppoffrande och omvårdande med ett stort tålamod och som alltid sätter sina egna 

intressen i andra hand.105  

 

Med tanke på att könsrollerna har en mycket långvarig och stark tradition så förstår man att de 

sitter väl förankrade i samhället. Att då som kvinna ha ett beteende som strider mot dessa 

normer skapar starka reaktioner. Det som då sker när tingsrätten möter kvinnliga förövare är 

att de har svårt att acceptera deras beteende då det anses alltför okvinnligt och provocerande.    

 

Genom det genusteoretiska perspektivet kunde vi se att rättsväsendet till viss del framställde 

de kvinnliga förövarna ur ett offerperspektiv, snarare än ur ett gärningsmannaperspektiv. Vi 

kan konstatera att kvinnornas brottsliga beteende kraftigt kolliderar med den traditionella 

kvinnliga könsrollen. De kvinnliga förövarna faller så långt utanför denna könsroll eftersom 

hon igenom sina brottsliga handlingar upprätthåller ett beteende som blir oacceptabelt enligt 

samhällets normer. Detta gäller i särklass kvinnor som begår sexuella övergrepp mot barn då 

de uppvisar ett beteende som helt strider mot de uppsättningar av normer som genusbegreppet 

beskriver. 106 Det som Hirdman kallar för genuskontraktet, som handlar om de stereotypa 

könsrollerna mellan män och kvinnor finns det bara utrymme för kvinnor som beter sig enligt 

den uppgjorda normen. Vilket inte lämnar utrymme för kvinnliga förövare och då speciellt 

inte för kvinnor som begår sexuella övergrepp mot barn eftersom det anses vara ett av de 

värsta brott en kvinna kan begå. 

 

Tingsrätten resonerade utifrån att kvinnor som begår sexuella övergrepp på barn måste ha 

väldigt speciella underliggande skäl till att begå dessa gärningar. Tingsrätten gjorde försök till 

att förklara kvinnornas handlingar med omständigheter som psykisk ohälsa och deras sociala 

situation. Utifrån ett genusperspektiv anser vi tingsrättens handlande bero på de könsroller 

och det offerperspektiv som samhället gärna applicerar på kvinnor för att maktbalansen 

mellan män och kvinnor ska hållas intakt. Vi anser att rättsväsendet utgick ifrån den 

västerländska idealbilden av kvinnan som mor.  

                                                 
105 Gömze (2003), s 101 
106 Hirdman (2001),s 12 
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Denna idealbild, som i sig utgör en könsroll, är en kvinna som är självuppoffrande och 

omvårdande med ett stort tålamod och som alltid sätter sina egna intressen i andra hand.107 

Kvinnornas brottsliga beteende kolliderar därför kraftigt med denna bild. Att utsätta sina eller 

andras barn för sexuella övergrepp framgår då som något onormalt och oförklarligt. Detta tror 

vi är de grundläggande skälen till att tingsrätten i en del av rättsfallen försökt hitta andra 

förklaringar till varför kvinnorna har begått dessa oförklarliga brott, genom att fokusera på 

omkringliggande omständigheter.  

 
Även kvinnornas egna beskrivningar av händelsen stämmer överens med de föreställningar 

som finns för kvinnor. Kvinnorna beskriver sina handlingar utifrån att de velat vara 

omtänksamma och hjälpsamma. Vi vill påstå att det antingen är så att kvinnorna faktiskt har 

svårt att se sig själva som förövare på grund av de egenskaper som givits kvinnan eller så 

försöker de att använda sig av de allmänt vedertagna kvinnliga egenskaperna för att dölja sitt 

brott.  

                                                 
107 Hirdman (2001), s 101 
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Slutdiskussion  

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar visade vårt resultat på att tingsrätten i flertal av 

rättsfallen försökte hitta orsaker till kvinnornas brottsliga handlingar. Vi tolkar detta som ett 

försök till att försöka bortförklara kvinnornas gärningar. Tingsrätten försökte peka på 

omkringliggande omständigheter som möjliga orsaksförklaringar, så som att påpeka att 

kvinnorna var lågbegåvade, att de var i behov av stöd ifrån psykiatrin och att de var jagsvaga. 

Saradjians forskning visar just på att samhället gör ganska omfattande försök till att 

bortförklara fenomenet kvinnliga sexualförövare och att det oftast görs genom att påstå att 

kvinnorna har psykosociala svårigheter.  

 

Vi upptäckte även att i vissa av fallen då det fanns två förövare en manlig och en kvinnlig och 

där deras inblandning i övergreppen kunde skilja sig åt, på så vis att den manliga förövaren 

beskrevs som mera passiv än den kvinnliga. Trots detta resonerade tingsrätten att de varit 

uppenbart att övergreppen skett i samråd. Saradjians forskning visar just på detta fenomen, 

nämligen att om det inte längre går att förneka en kvinnas sexuella övergrepp eller hänvisa till 

psykosociala omständigheter då gör man istället försök till att reducera kvinnans ansvar för 

handlingarna, bland annat genom att projicera ansvaret på en man. Resultatet visade också på 

att de kvinnliga förövarna fick milda påföljder, dels i förhållande till brottets karaktär och dels 

i förhållande till de påföljder som manliga förövare ges. Christiansons och Fällmans studie 

visade just på att de kvinnliga förövarna oftast ges mildare påföljder på grund av att de anses 

vara psykiskt skörare än män och ett fängelsestraff skulle därmed försämra kvinnornas 

psykiska hälsa.  

 

Utöver att tingsrätten har svårt att se de kvinnliga gärningsmännen som förövare upptäckte vi 

också att de generellt sett hade svårt att se pojkarna som offer. I flera av fallen där offren var 

pojkar påpekade tingsrätten att förövaren och offrets relation varit ömsesidig eller att pojken 

var mogen för sin ålder, eller så menade tingsrätten att det är möjligt att pojkarna kan ha 

ljugit. Dessa omständigheter tycker vi talar för att tingsrätten har svårt att se pojkar som 

oskyldiga offer och särskilt vid sexuella övergrepp begångna av en kvinnlig förövare. Denna 

hypotes stämmer väl in på det Hislops forskning visat på, nämligen att pojkar insocialiseras 

till att bland annat ständigt visa intresse för sex. Detta gör det svårt att se pojkar/män som 

passiva offer då de förväntas vara sexuellt aktiva.  
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Vår studie visade även på att de kvinnliga förövarnas beskrivning av sig själva och gärningen 

skiljer sig från tingsrättens sätt att beskriva dem som offer. I flertalet av fallen tenderade 

kvinnorna istället att förklara sina brottsliga gärningar genom att använda sig av typiskt 

vedertagna kvinnliga egenskaper. Kvinnorna menade att deras gärningar inte var av sexuell 

innebörd utan de ville visa omtanke, omvårdnad och värme.  

 

En sammanfattning av vår studie visade på att tingsrätten gör försök till att bortförklara 

kvinnornas gärningar genom att påvisa psykosociala omständigheter. Vi menar att detta sätt 

att framställa kvinnorna på är ett försök till att reducera kvinnornas ansvar och därmed 

framställs kvinnorna som offer snarare än som ansvariga förövare. Vidare visade studien på 

att kvinnorna själva inte tenderade att framställa sig själva som offer, detta trots att tingsrätten 

mer eller mindre gett kvinnorna möjligheten till att ta till sig rättens bild av dem. Istället 

använde sig kvinnorna av andra försök till att bortförklara sina gärningar på, nämligen att 

använda sig av bilden av kvinnan som omvårdande och asexuell. Något som vi också 

upptäckte i rättsfallen var att i flera av fallen där pojkar varit målsägande så hade 

rättsväsendet svårt att se pojkarna ur ett offerperspektiv. Istället tenderade man att se dem som 

aktiva i övergreppen eller så ansåg man att förövarens och offrets relation varit ömsesidig. 

Trots att det inte varit syftet med vår uppsats att fokusera just på detta så ville vi ändå 

uppmärksamma det, i och med att det för oss framgick så tydligt att rättsväsendet intog det 

ovannämnda förhållningssättet.  

 

För att få fram vårt resultat använde vi oss av fem rättsfall, som vi analyserade med hjälp av 

diskursanalys. Vi anser att vårt metodval varit bra i och med att den gav oss den information 

vi behövde för att få svar på våra frågeställningar. Vi vill dock inte påstå att det var helt 

okomplicerat att arbeta med materialet utifrån diskusanalys då det krävde en noggrann läsning 

för att upptäcka det väsentliga i texten. Det optimala för oss hade varit att även få analysera 

ett mer aktuellt rättsfall där materialet inte analyserats i tidigare uppsatser. 

 

De teorier vi använde oss av var genusteoretiska utgångspunkter och teorier om kvinnors 

brottslighet. Vi anser att valet av teori varit bra i och med att den gav oss möjliga förklaringar 

till varför vårt resultat fick det utfall det fick. Däremot, så här i efterhand har vi resonerat om 

hur det skulle ha varit om vi använt oss av en teori på individnivå och om detta i så fall hade 

gett oss ett annat utfall. Men trots detta anser vi att vårt val av teorier var de bästa med tanke 

på de förutsättningar som finns gällande ämnet. Eftersom ämnet kvinnor som förgriper sig 

45 



 

sexuellt på barn är ett så pass eftersatt område med begränsad forskning så ligger 

kunskapsnivån i dagsläget fortfarande på en övergripande nivå. Därför var det svårt för oss att 

få uppfattning om på vilket annat sätt man skulle kunna angripa fenomenet på.  

 

Vad gäller den tidigare forskningen är den begränsad, vilket också till viss del begränsade vår 

uppsats på så vis att ett större forskningsområde skulle kunna ha gett oss flera perspektiv och 

förklaringar. Samtidigt gav just detta oss möjlighet till att göra en kunskapsöversikt över den 

forskning som vi hittade, vilket också blev fallet i denna uppsats trotts att det från början inte 

var syftet. Ämnet kvinnor som sexualförövare är i behov av fortsatt forskning och särskilt nu 

med tanke på att fenomenet tycks uppmärksammas på en nivå som det tidigare inte gjorts. I 

Sverige skulle vi vilja se en uppföljning av den studie som Christianson och Fällman gjorde 

för att få en generell uppfattning om fenomenet. Men det vi framför allt skulle vilja se är en 

studie om manliga och kvinnliga sexualförövare där man letar efter mönster i förövarnas 

bakgrundshistorier beträffande eventuella skillnader och likheter mellan könen.  
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