
 

 

 

Strategiska brott bland flickor på 00-talet 

I Brå-rapporten Strategiska brott bland unga på 00-talet konstateras att vissa typer av brott 
bland unga starkare än andra brott indikerar en fortsatt lång brottskarriär. Dessa brott kallas 
strategiska brott. Sådana strategiska brottstyper är på 00-talet främst rån och bilstöld (tillgrepp 
av motordrivet fortskaffningsmedel). När någon av dessa brottstyper var huvudbrott i en 
ungdoms första lagföring var risken för en lång rad återfall mer än dubbelt så stor som vid t ex 
misshandel eller stöld. Jämfört med skadegörelse, snatteri eller sexualbrott var risken mer än 
fyra gånger så hög. Även brott mot allmän verksamhet (främst hot eller våld mot tjänsteman 
och övergrepp i rättssak) visade på en förhöjd risk för många återfall i brott. 

Merparten av de unga som begår brott är pojkar, i synnerhet bland dem som begår många 
brott. Det innebär att analysen av strategiska brott främst riktar in sig på pojkars brottslighet, 
även om materialet inte delats upp på kön. Därmed är det inte säkert att resultaten ifråga om 
strategiska brottstyper gäller även flickor. Teoretiskt sett kan det vara andra brottstyper bland 
flickorna som starkast predicerar en fortsatt lång och intensiv brottslighet. Torstensson och 
Levander (2007) har exempelvis visat att det rent allmänt finns vissa skillnader mellan pojkars 
och flickors kriminella karriärer. Bland annat påbörjar och avslutar flickorna ofta sina 
karriärer i andra åldrar än pojkarna. 

Syftet med detta PM är därför att identifiera vilka som är de strategiska brottstyperna specifikt 
bland flickorna på 00-talet. Är det samma brottstyper som bland pojkarna som starkast 
indikerar en hög risk för återfall i brott?  Analyserna görs på samma material som den nyligen 
publicerade Brå-rapporten om strategiska brott bland unga på 00-talet. Det handlar om 
samtliga lagföringar åren 2001-2010 registrerade på flickor i åldern 15–20 år som fått sin 
första lagföring åren 2001-2005. Eftersom flickorna är färre till antalet än pojkarna delas de 
dock inte genomgående in i lika många olika återfallsgrupper som pojkarna. Det är helt enkelt 
inte statistisk hållbart att studera hur många av flickorna som debuterat med rån som hamnar i 
gruppen som återfaller åtta eller fler gånger, när den gruppen i sig bara består av 190 individer. 
En annan skillnad är att en relativt vanlig brottskategori bland flickorna, mened och annan 
falsk utsaga (BrB 15 kap.), tillkommer i analyserna. De brotten utgör enligt den officiella 
kriminalstatistiken över 10 procent av flickornas alla lagföringar, jämfört med bara 2 procent 
av pojkarnas.  

De högaktiva är färre och står för en lägre andel brott bland flickorna 

Inledningsvis kan konstateras att det generellt är en lägre andel av alla de flickor som lagförs 
för brott som sedan återfaller i flera nya brott. Som konstaterades i rapporten 2011:21 utgör 
gruppen högaktivt kriminella (nio eller fler lagföringar på sju år) bara 1 procent av alla flickor 
som debuterade som lagförda åren 2001-2005. Det kan jämföras med 6 procent bland 
pojkarna. Risken att hamna i långvarig kriminalitet tycks alltså rent allmänt vara lägre för 
flickor som begår brott i ungdomsåren än den är för pojkar. Det innebär också att 
återfallsbrottslingarna och de högaktivt kriminella står för färre av flickornas lagföringar än 



 
 
 
motsvarande bland pojkarna. Bland pojkarna stod exempelvis gruppen högaktivt kriminella för 
omkring hälften av alla lagföringar, medan samma grupp bland flickorna endast står för 14 
procent av lagföringarna (se figur 1).  

 

Figur 1. Andel personer och andel brott de står för åren 2001-2010, bland flickor som debuterat som lagförda 
som 15-17-åringar år 2001. 

 

 

Narkotikabrott är det som ger flest återfall bland flickorna 

Risken för en flicka som debuterar som lagförd i ungdomsåren att bli återfallsbrottsling eller 
högaktivt kriminell är alltså generellt sett låg, under 7 procent. Det är alltså inte bara så att 
färre av alla flickor begår brott; de som ändå gör det begår också brott vid färre tillfällen än 
pojkarna.  

Vilka debutbrott är det då bland flickorna som indikerar en förhöjd risk att ändå hamna i de 
grupper av flickor som återfall i brott många gånger? I tabell 1 redovisas sannolikheten för 
flickor 15–20 år med ett visst huvudbrott i sin första lagföring ska komma att tillhöra gruppen 
engångs-, tillfälles- eller återfalls- och högaktiva brottslingar. 

Framförallt tre skillnader mot pojkarna kan noteras när gäller vilka brottstyper som är de 
strategiska bland flickorna. För det första ger samtliga brottstyper, även de som bland unga 
generellt identifieras som strategiska, lägre risk för att hamna i gruppen återfallsbrottslingar 
eller högaktiva brottslingar. Den lägre risken för flickor att hamna i återkommande 
kriminalitet gäller alltså även specifikt för de flickor som debuterar med strategiska brottstyper 
såsom rån, tillgrepp av motorfordon eller övergrepp i rättssak.   

För det andra är narkotikabrott, inte rån eller bilstöld, den brottstyp som ger högst risk för 
flickorna att hamna i gruppen återfallsbrottslingar eller högaktivt kriminella. Bland pojkarna 
var däremot narkotikabrott bara det ”fjärde” mest strategiska brottet. Att narkotikabrott brott 
är det debutbrott som ger flest återfall bland flickorna gäller såväl bland de yngre (15–17 år) 
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som de äldre (18–20 år). Det gäller också om uppföljningstiden förlängs till nio år istället för 
sju.  

För det tredje är skillnaden i prediktionsvärde mellan de olika brotten överlag mindre än vad 
det är bland pojkarna. Särskilt tydligt är detta om de ”vanliga” våldsbrotten misshandel och 
olaga hot jämförs med de för pojkarna typiskt strategiska brotten rån, bilstöld eller brott mot 
allmän verksamhet – brott som kombinerar ett vålds- eller spänningsmoment med ett 
vinningsmoment. Sannolikheten för många återfall är alltså inte särskilt mycket mindre för en 
flicka som haft misshandel i som huvudbrott i sin första lagföring jämfört med en som haft rån, 
bilstöld eller brott mot allmän verksamhet.  När det gäller olaga hot är sannolikheten till och 
med någon procentenhet högre än för de flickor som haft något av de typiskt strategiska 
brotten. 

Tabell 1. Sannolikheten att 15–20-åriga flickor med ett visst huvudbrott i sin första lagföring kommer att 
tillhöra gruppen engångs-, tillfälles- respektive återfalls- eller respektive högaktivt kriminella, i procent. 
Tabellen avser flickor som lagfördes första gången år 2001–2005. Uppföljningstiden sedan första lagföringen 
är i snitt 7 år. Observera att talen inom vissa brottskategorier är för små för att procentsatser ska kunna 
redovisas. 

 
 

Skillnaderna gentemot pojkarna är egentligen logiska och förväntade utifrån tidigare forskning 
om olikheter mellan kvinnors och mäns brottslighet. Tidigare studier om flickors kriminella 
karriärer har exempelvis visat att flickors relativt snabbt kan komma in i kriminella nätverk 
och ha kontakter med individer centrala i dessa nätverk (Sarnecki 2001). Flickornas roll i 
brottsligheten är dock mindre aktiv och de har ingen central roll i brotten med vålds- och 
spänningsmoment (exempelvis rån och bilstöld). Med en sådan roll är det naturligt att 
narkotika är det brott de flickor som är inne i en kriminell karriär aktivt kan delta i – de 
brotten kräver inte nödvändigtvis någon våldsanvändning eller några särskilda fysiska och 
tekniska färdigheter. Tidigare empiriska studier av brottsprofilen i kvinnors kriminella 
karriärer har också visat på en högre andel narkotikabrott och en lägre andel våldsbrott 
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Misshandel (inkl. grov)  64 % 26 % 10 % 1 349
Olaga hot (inkl. grovt) 56 % 29 % 15 % 134
Sexualbrott (våldtäkt 
m.m.) - % - % - % 2
Stöld (inkl. grov) 72 % 21 % 7 % 2021
Snatteri 80 % 17 % 3 % 9180
Tillgrepp av motorfordon 61 % 25 % 13 % 114
Rån (inkl. grovt) 53 % 33 % 13 % 45
Skadegörelse 67 % 27 % 6 % 421
Bedrägeri 70 % 22 % 8 % 466
Mened m.m. 92 % 7 % 1 % 1868
Brott mot allmän 
verksamhet 63 % 24 % 14 % 319
Trafikbrott (inkl. 
rattfylleri) 79 % 17 % 4 % 963
Narkotikabrott 50 % 30 % 20 % 1138
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jämfört med männen (se Torstensson & Levander 2007). Både svenska och internationella 
studier beskriver drogproblem som än mer centralt i kvinnornas kriminella karriärer än i 
männens (Estrada & Nilsson 2012, Daly 1992, Simpson et al. 2008). Estrada & Nilsson visar 
exempelvis att de flickor i en viss födelsekohort i Stockholm som gjorde kriminell karriär i 
högre utsträckning än deras motsvarigheter bland pojkarna var drogberoende.  

Att de ”vanliga” våldsbrotten misshandel och olaga hot för flickorna i stort har samma 
prediktionsvärde för fortsatt brottslighet som de mer instrumentella våldsbrotten rån och brott 
mot allmän verksamhet, kan också förstås mot bakgrund av att våldsbrott rent allmänt är mer 
avvikande bland kvinnor. ”Tröskeln” för och det avvikande i att begå våld är helt enkelt större 
för flickorna än för pojkarna. Bland pojkarna däremot finns istället en viss normalitet i att 
begå vanliga, icke-instrumentella våldsbrott. Det är då tänkbart att misshandel och olaga hot 
för flickornas del indikerar samma allvarliga sociala problem som rånen och brotten mot 
allmän verksamhet indikerar för pojkarnas del.    

Vilka brott står de olika grupperna av flickor för? 

När det gäller flickornas brottslighet står de individer som kategoriserats som 
återfallsbrottslingar eller högaktivt kriminella för en relativt sett liten andel av alla brott (totalt 
27 procent enligt figur 2 ovan). Åtminstone är det en liten andel om man jämför med 
motsvarande bland pojkarna (totalt 71 procent enligt rapport 2011:21). Det mönstret gäller 
även specifikt för de olika brottstyperna. Av figur 2 nedan framgår exempelvis att 60 procent 
av alla bilstölder som flickor lagförs för är registrerade på individer som kategoriserats som 
engångs- eller tillfällesbrottslingar. Motsvarande bland pojkarna var enligt rapport 2011:21 
betydligt lägre, drygt 30 procent. Narkotikabrott är det enda brott bland flickorna där 
gärningspersonen typiskt sett (56 procent) är en återfallsbrottsling eller högaktivt kriminell.   

Figur 2. Andel (%) lagföringar inom olika brottstyper åren 2001–2010 som registerats på flickor i respektive 
grupp (engångs- eller tillfällesbrottslingar respektive återfallsbrottslingar eller högaktivt kriminella). Avser 
personer som debuterade som lagförda i 15–20-årsåldern åren 2001–2005. 
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I övrigt är det i stort samma ”rangordning” i vilka brott som återfallsbrottslingarna och de 
högaktivt kriminella står för högst andelar av, om flickorna jämförs med pojkarna. Brott där 
dessa kategorier av gärningspersoner står för störst andelar är narkotika, rån och bilstöld, 
medan brott där de står för låga andelar är mened, snatteri och skadegörelse.   

Slutsatser och avslutande diskussion 

De resultat och slutsatser ifråga om strategiska brott som dragits vad gäller unga 
lagöverträdare i stort (där pojkar dominerar) gäller inte fullt ut för flickorna som egen grupp. 
Det är andra brottstyper bland flickorna än bland pojkarna som starkast predicerar en lång 
fortsatt brottskarriär. Bland flickorna handlar det inte i första hand om rån, bilstöld eller brott 
mot allmän verksamhet (som det gör bland pojkarna), utan om narkotikabrott. Bland flickorna 
tycks också vanliga våldsbrott såsom misshandel och olaga hot ha ett likartat prediktionsvärde 
som de mer vinningsorienterade våldsbrotten (rån och brott mot allmän verksamhet). 

Det faktum att de strategiska brottstyperna delvis är andra bland flickorna än bland pojkarna 
innebär också att flickorna som gör kriminell karriär kan ha en annan generell problembild än 
pojkarna. De centrala riskfaktorerna bland flickorna behöver inte nödvändigtvis och typiskt 
sett vara skolproblem, kriminellt umgänge och tidigare kontakter med socialtjänsten. Vägen i 
kriminalitet kan vara en annan, vilket också tidigare forskning på området antytt. Därmed kan 
det också vara andra förebyggande insatser som behövs för flickorna. Innan några slutsatser 
kan dras på detta område behöver dock kunskapsläget inventeras och kompletteras.   

 
Sven Granath      2012-01-30 
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