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Sammanfattning 

Forskning har visat att myndigheters beslut och insatser påverkas av klientens 

könstillhörighet. Frivården har deltagit i ett regeringsprojekt kallat JiM vilket syftar till att 

säkerställa att myndigheters verksamhet präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Denna uppsats 

har utifrån ett genusperspektiv undersökt hur kön influerar personutredares förslag och 

motiveringar till påföljd. Genom en kvalitativ vinjettmetod har sex personutredare fått 

bedöma en vinjett där endast könstillhörigheten på klienten har ändrats. Resultaten 

analyserades sedan med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteori vilket visade att könsrelaterade 

mönster framträder i personutredarnas förslag och motiveringar samt att klientens 

könstillhörighet tycks inverka på förslaget till påföljd. Vår slutsats är att genus omedvetet kan 

influera oss också i en yrkesroll som exempelvis personutredare på ett frivårdskontor, detta är 

något vi måste vara vaksamma på och diskutera för att inte riskera att reproducera och 

upprätthålla genuskontrakt och den sociala könsordningen. 

 

Nyckelord: Frivård, personutredning, genus, Yvonne Hirdman, påföljdsförslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Swedish probation service, same for everyone? 

Gender pattern and variations in probation service recommendations of sanction 

Research has shown that public decisions and interventions are often affected by the clients´ 

gender. The Swedish probation service has participated in a governmental project called JiM 

to ensure that the working practice of the authorities must be characterized by a gender 

equality perspective. This paper is based on a gender perspective and has explored how 

gender influences on the probation officers risk assessments and recommendations of 

sanction. Through a qualitative vignette method six individual probation officers received a 

vignette where only the gender of the client had changed. Yvonne Hirdmans´ gender theory 

was used to analyze the results. It showed that gender patterns appear in probation officers 

risk assessments and recommendations of sanction and that the clients´ gender seems to 

influence the recommendations of sanction. Our conclusion is that gender unconsciously can 

influence us in a professional capacity such as probations officers, and this is something we 

must be aware of and discuss to reduce the risk of reproducing and maintaining gender 

contracts and the social gender order.  

 

Keywords: Probation service, personal case study/pre-sentence report investigation, 

gender, Yvonne Hirdman, recommendations of sanction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill tacka alla medverkande Frivårdsinspektörer/personutredare och deras chefer för att de 

avsatt tid för att hjälpa oss med underlag för detta arbete. Vi vill också rikta ett stort tack till 

vår handledare Pinar Aslan för konstruktiva kommentarer och visat tålamod. Framförallt vill 

vi tacka våra familjer och varandra för visad förståelse och ett gott samarbete. Författarna 

ansvarar gemensamt för de olika delarna i detta examensarbete. 

 

Uppsala den 20 maj 2015 

 

Jenny Olsson & Marie-Louise Palmersjö 
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Introduktion 

I Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering (JiM, 2013) inför 2014 är ett av 

målen att utredningar och återfallsförebyggande insatser ska vara individanpassade och att 

kön inte ska vara en faktor som påverkar. Detta inkluderar även frivårdsinspektörers 

personutredningar och påföljdsförslag till domstol i brottmål. Ett påföljdsförslag kan 

exempelvis vara skyddstillsyn eller samhällstjänst. Forskning visar att det finns skillnader i 

beslut och insatser baserat på klientens könstillhörighet, dvs. om det är en man eller kvinna, 

vid många myndigheter exempelvis Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och 

Försäkringskassan (jfr. Vidman, 2007; Herz, 2012; Spivak, Wagner, Whitmer och Charish, 

2014, Petters, 2008, Herz & Kullberg, 2012; jfr. SOU, 2014). Svensk lagstiftning är 

könsneutral och ändå påverkas myndighetsbeslut av klientens könstillhörighet (Svensson, 

2001a). Att Kriminalvården tillsammans med flera myndigheter deltar i regeringsprojekt om 

jämställdhetsintegrering påvisar att både regeringen och kriminalvården tycker att 

genusperspektivet behöver utvecklas och lyftas fram (jfr. JiM, 2013).  

 

Regeringens uppdrag till Kriminalvården är att öka jämställdheten, kan en klient därmed utgå 

från att bedömningen som utförs i frivårdens personutredningar utgår ifrån könsneutrala 

grunder (jfr. JiM, 2013, jfr. Petters, 2008)? Detta examensarbete kommer att utforska om det 

finns könsrelaterade mönster i frivårdens personutredningar samt hur dessa uttrycker sig i 

personutredarnas bedömning och motivering till påföljdsförslaget. Vi som författare av detta 

examensarbete anser att arbetet är av relevans för att öppna upp för diskussioner av genus 

betydelse för vilka beslut och bedömningar myndigheter och dess representanter gör. Genus 

är socialt konstruerat och blir något alla människor skapar och förhåller sig till, vilket gör den 

till en naturlig del av våra liv (West & Zimmerman, 1987; Hirdman, 2003). Att höja 

genusmedvetenheten samt att ha en pågående diskussion hur genus verkar i samhället känns 

viktigt för att undvika diskriminering baserat på könstillhörighet oavsett om man jobbar i 

Kriminalvården eller Socialtjänsten (jfr. Herz & Kullberg, 2012). Att arbeta genusmedvetet är 

inte bara att författa rapporter eller skriva måldokument där det står att alla ska behandlas lika 

oavsett könstillhörighet. Arbetet måste ske på flera plan samtidigt och en pågående diskussion 

och kritisk reflektion kring detta ämne måste finnas för att försöka säkerställa att den 

könsneutrala lagstiftningen efterlevs i praktiken (jfr. Herz & Kullberg, 2012). 
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Bakgrund 

Kriminalvården genomför ca 30 000 personutredningar per år (Svensson & Persson 2011a). 

En personutredning inhämtas från Kriminalvården inför en domstolsförhandling i brottmål. 

Dessa utförs enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål samt förordning 

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål (ibid. 2011a). Dessa sociala utredningar 

utförs av frivårdsinspektörer som arbetar på Sveriges 35 frivårdskontor. Den sociala 

utredningen mynnar ut i ett förslag till påföljd exempelvis skyddstillsyn, villkorlig dom, 

samhällstjänst eller kontraktsvård som skickas in till domstolen (Kriminalvården, 2015). 

41 myndigheter har fått ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med 

jämställdhetsintegrering, under 2015-2018. Detta benämns JiM (Jämställdhetsintegrering i 

myndigheter) vilket innebär att all verksamhet i myndigheterna ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv. Det generella jämställdhetspolitiska målet är att män och kvinnor ska 

ha samma makt att forma sina egna liv (Kriminalvården, 2013). Kriminalvården var en av 

arton pilotmyndigheter inför detta regeringsuppdrag och har sedan 2013 haft en plan för 

jämställdhetsintegrering inom organisationen. En del ur regeringens uppdrag till 

Kriminalvården inför pilotprojektet var: ”Merparten av Kriminalvårdens klienter är män och 

en minoritet är kvinnor. Kriminalvårdens verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att 

könstillhörighet inte påverkar i vilken grad klienternas behov tillgodoses..”(Kriminalvården, 

2013:4). Ett av Kriminalvårdens egna uppsatta mål inför 2014 för att leva upp till regeringens 

uppdrag var att: “Kvinnor och män bedöms efter samma grunder i Kriminalvårdens 

utredningar och erbjuds likvärdiga insatser.” (Kriminalvården 2013:13). Om detta mål 

efterlevs ska undersökas i en studie om bedömningsgrunder och kön som Kriminalvårdens 

Fou-enhet genomfört. Kriminalvårdens studie syftar till att undersöka om könsrelaterade 

skillnader existerar vid bedömning av klienter i personutredningar. Studiens resultat ska 

offentliggöras någon gång under sommaren 2015 (Kriminalvården, 2013). Forskning har dock 

påvisat att skillnader finns angående hur män och kvinnor bedöms i rättsliga påföljder. 

Exempelvis får kvinnor oftare igenom en överklagan än vad män får och män döms oftare till 

frivårdspåföljder än kvinnor (jfr. Petters 2008; jfr. Spivak, Wagner,Whitmer & Charish 2014). 

I en studie av Petters (2008) framgår att genus påverkar vad det läggs vikt på i 

personutredningarna. Kvinnors anledning till brott förklaras och motiveras mycket mer än det 

gör i männens fall. Kvinnors orsak till kriminalitet förklaras med yttre omständigheter som 

påverkat varför de hamnade i den situationen de befinner sig i, vilket också placerar dem i en 

offerroll jämfört med männen (Ibid). Enligt Kriminalvårdens egna undersökningar visade det 



3 
 

sig att frivårdens förslag till påföljd hade stor samstämmighet med det som domstolarna 

faktiskt dömde ut, i två tredjedelar av fallen där skyddstillsyn var föreslaget fick också 

klienten det utdömt av domstol (Svensson & Persson, 2011a). Detta påvisar att frivården i 

relativt hög grad påverkar hur domstolen resonerar. Därmed blir det extra viktigt att det görs 

likvärdiga bedömningar mellan kvinnor och män i frivårdens personutredningar.  

 

Problemformulering 

I Sverige har all lagstiftning könsneutrala grunder. Detta slås fast i Regeringsformen (1:2) det 

vill säga, alla människor ska ha samma rättigheter, värderas lika och inte missgynnas 

beroende av exempelvis kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning (Svensson, 2011a). Den 

Svenska regeringen har även antagit en proposition 1994 om jämställdhet, vilket ska fungera 

som en övergripande policy för offentliga och politiska insatser (Herz & Kullberg, 2012). 

Syftet är att kvinnor och män med hjälp av föreskrifter och rättsliga regler ska ha samma 

möjlighet och förutsättningar att forma sina liv. Frivårdens remissvar till domstolen regleras i 

lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål samt förordning (1992:289) om 

särskild personutredning i brottmål (Svensson, 2011a). Personutredarens yttrande och 

motivering till förslag av påföljd ska därmed utgå från ett könsneutralt perspektiv. 

 

I en rapport från Statens Offentliga Utredningar 2014 där jämställdheten undersökts i 

socialförsäkringens tillämpning fann man stora skillnader mellan kvinnor och män (SOU 

2014:74). Trots att Socialförsäkringsbalken (2010:110) liksom övrig lagtext är könsneutralt 

utformad visade det sig att utfallen inte alltid var det (Ibid). Rapporten visade bland annat att 

den könsneutrala lagtexten ändå gav olika effekt för kvinnor och män och därmed bidrog till 

att bibehålla kvinnors underordning i samhället. Ett exempel som togs upp var 

föräldraförsäkringen och ersättningen för vård av sjukt barn. Taket i socialförsäkringen täcker 

inte inkomstbortfallet utan det täcks istället av familjen själva, vilket gör att eftersom kvinnan 

oftare arbetar deltid och får mindre lön än sina män tar de ut fler dagar. Dessutom visade det 

sig att avbrottet i arbetet kunde leda till en fördröjd löneutveckling och att detta senare i livet 

gav kvinnan en lägre pension (jfr SOU 2014:74).  

 

Försäkringskassan är inte ensam myndighet med att påvisa skillnader mellan könen. 

Forskning har även påvisat detta bland annat hos Kriminalvården, Arbetsförmedlingen samt 

den kommunala Socialtjänsten (jfr. Vidman, 2007; Herz, 2012; Spivak, Wagner, Whitmer och 

Charish, 2014, Petters, 2008, Herz & Kullberg, 2012). Det sociala arbetets beskaffenhet 
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innehåller alltid moraliska bedömningar vilka utförs i samhällets tjänst och detta innebär att 

det är väldigt svårt för en socialarbetare, exempelvis en personutredare att förhålla sig helt 

neutral (Herz & Kullberg, 2012:131). Detta bevisas gång på gång genom rapporter/forskning, 

som nämnts ovan. Det sociala arbetet kan allmänt beskrivas som normaliserande då 

människor disciplineras och hjälps in i samhällets normer och värderingar, vilket 

Kriminalvården är en del av. Glöms detta bort finns en risk att det sociala arbetet upprätthåller 

eller hjälper till att bibehålla vissa maktstrukturer som exempelvis ojämlikhet mellan könen 

(jfr. Herz, 2012).  

 

Intentionen med denna studie är undersöka om det finns könsrelaterade mönster och 

variationer i frivårdens personutredningar, trots könsneutral lagstiftning och pågående 

jämställdhetsprojekt. Med könsrelaterade mönster menas i denna studie identifierbara 

skillnader mellan hur kvinnor och män bedöms utifrån könets förväntade sociala normer 

exempelvis att kvinnan förväntas vara den som bäst har hand om barnen eller att mannen ska 

vara familjens försörjare. Intentionen är också att öka vår egen medvetenhet kring genus då vi 

som blivande socionomer kommer att hamna i en yrkesroll där detta kan få konsekvenser för 

enskilda individer. 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur frivårdsinspektörer bedömer 

och motiverar sina förslag till påföljd i personutredningar. Detta kommer att analyseras utifrån 

ett genusperspektiv.  

Frågeställningar 

Hur varierar personutredarnas påföljdsförslag ur ett könsrelaterat perspektiv? 

Går det att urskilja genusrelaterade mönster i personutredarnas motiveringar till 

påföljdsförslag? 

Uppsatsens disposition 

Denna uppsats inleds med att frivården och personutredningar beskrivs ur ett historiskt 

perspektiv för att belysa varför saker är som de är idag inom frivården och hur det kom sig att 

frivården överhuvudtaget finns. Därefter förklaras hur personutredningar och frivården ser ut i 

idag och vilka frivårdspåföljder som finns att tillgå. Detta följs av uppsatsens 
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forskningsöversikt vilken redovisar för hur forskningen denna uppsats vilar på har hittats. 

Forskningen redovisas sedan under tre olika teman; Genus, Genus och myndighetsbeslut och 

Kriminalvård och genus. Detta för att belysa hur genus påverkar människor både till vardags 

men också i kontakt med myndigheter och däribland kriminalvården. Forskningsöversikten 

avslutas med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Därefter redovisas de teoretiska 

perspektiv som använts i tolkningen av resultaten och som ligger till grund för hur de tolkats 

och analyserats. För att transparensen i denna uppsats ska bli tydlig följs detta av ett 

metodavsnitt där det redogörs för hur vi gått tillväga och varför en kvalitativ vinjettstudie är 

användbar. I efterföljande avsnitt redovisades de forskningsetiska övervägande och hur 

studien uppfyller dessa. Då förutsättningar för forskningen är redovisade följs dessa av 

studiens resultat, vilket senare analyseras med hjälp av redovisad teori och tidigare forskning. 

Analysen avslutas med en allmän diskussion om resultat och metod. Avslutningsvis förs det 

en diskussion kring funna resultat och förslag till vidare forskning. Informationsmailet och 

vinjetterna som använts finns bifogade för att ta del av efter litteraturförteckningen.  

Frivården och personutredningar ur ett historiskt perspektiv 

Under denna rubrik redogörs för hur frivården, personutredningar och professionen 

frivårdsinspektörer historiskt sett uppkom och utvecklades. 

Sedan tidigt 1800-tal har tanken att rehabilitera individen som blivit dömd funnits i Sverige 

(Svensson & Persson, 2011). Först år 1906 blev det en lagändring vilket innebar att en person 

kunde dömas till villkorlig dom istället för fängelse. Tanken var att denna påföljd skulle 

utdömas till de som efter visst stöd inte förväntades begå fler brott (Svensson, 2001). 

 

En domare vid namn Harald Salomon upplevde att det behövdes någon form av utredning för 

att veta när detta alternativ skulle användas (Svensson, 2001). Han började därför själv att 

ställa frågor till brottslingar om hur deras sociala situation såg ut och sammanställde dessa till 

förundersökningar, vilka han ville skulle tas med i övervägandet av vilken påföljd rätten 

skulle döma till (Salomon, 1917 I Svensson & Persson, 2011).  

 

Baserat på Salomon och Skyddsvärnets praktik kom år 1918 en lagändring och 

personutredningar var därefter möjliga enligt lag. Den nya lagen (1918:531) slog fast att 

människor kan förändras om de ges rätt förutsättningar för det genom exempelvis utbildning, 

hjälp och arbete (Salomon, 1917, 1937: I Svensson och Persson, 2011). Denna nya lag 
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skapade grunden för den första versionen av det som idag kallas personutredningar i brottmål. 

Dåtidens personutredningar kallades särskilda förundersökningar och syftade till att se om den 

misstänkte kunde ”rättas till” utan att sitta i fängelse och detta utreddes genom att se över den 

misstänktes förhållanden vilka avgjorde om ett villkorligt straff kunde bli aktuellt (Svensson 

& Persson, 2011). 

 

Syftet med den särskilda förundersökningen förändrades då en ny lag infördes (1939:315) om 

särskild förundersökning i brottmål. Syftet i den särskilda undersökningen ändrades från att 

endast beakta om bara villkorligt straff var aktuellt till att också se vilken påföljd som då 

skulle vara aktuell. Att göra en särskild förundersökning blev obligatorisk i de fall då den 

häktade var under 21 år och domare kunde också med stöd av denna nya lag begära in 

läkarutlåtande gällande den misstänkte (Svensson & Persson, 2011).  

 

När brottsbalken (1962:700) infördes blev det högre krav på personundersökningarna då 

anstaltsvistelsen, tid och innehåll skulle anpassas efter den dömda individens förutsättningar 

och behov. Ytterligare en förändring i lagen gjordes år 1973 (1973:1214) vilket innebar att 

personundersökningen också skulle leda till att öka individens möjligheter till personlig 

utveckling. Från och med år 1990 omorganiserades skyddskonsulentdistrikten och kallades 

istället för frivårdsmyndigheter. 1991 ändrades lagen och den tillhörande förordningen till den 

som fortfarande gäller idag, lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål samt 

förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål. Denna gång var det flera 

faktorer som ändrades. I denna lag, som är aktuell än idag byttes begreppet 

personundersökning ut mot personutredning. Syftet är fortfarande att se vilka åtgärder som 

behövs för att individen inte ska återfalla i brottslighet, men en stor del av syftet är att ge 

domstolen förslag till påföljd och även utreda om skyddstillsyn är aktuellt. Informationen som 

gavs var att frivårdens tjänstemän skulle bedöma om det fanns risk för återfall i brott baserat 

på psykosociala faktorer. I Kriminalvårdens föreskrifter från 1997 och framåt framgår att 

personutredningar idag har flera syften. Personutredningarna ska utgöra en grund för 

domstolen samt fungera som planering för verkställigheten (Svensson & Persson, 2011). 

 

Under 2007 såg kriminalvården över arbetet med personutredningar då flera stora lokala 

skillnader mellan bedömningar och innehåll i dessa hittats. Kriminalvården ville utgå från 

“what works” vilket är en nationell inriktningsforskning som strävar efter att se vilka resultat 

specifika insatser och åtgärder ger. I Kriminalvårdens fall innebar detta att de ville se vilka 
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faktorer forskningen visat var viktiga att ta ställning till i personutredningar. De ville se vilka 

faktorer som påverkade risk och skyddsbedömningar och som kunde kopplas till 

återfallsrisken. Kriminalvården har därefter definierat hur risken för återfall i brott ska 

bedömas vilket nu är inbyggt i en bedömningsmall vilken infördes 2009 (Svensson & 

Persson, 2011). Hur personutredningar går till och utförs idag kommer redogöras för under 

nästa rubrik.  

 

Personutredningar idag 

Idag använder frivårdsinspektören en bedömningsmall med färdiga teman vid 

personutredning. Individens bakgrund och aktuella situation inom följande områden ska ingå: 

familj/relationer/umgänge/barn, bostadssituation, utbildning/sysselsättning/ekonomi, fritid, 

fysisk och psykisk hälsa, alkoholvanor, drogvanor, spelberoende och kriminalitet. Fokus är att 

hitta behov och risker inom varje område. Under temat kriminalitet bedöms exempelvis risken 

för återfall i brott utifrån följande faktorer: hur gammal personen är vid första domen, tidigare 

kriminalitet, kriminella värderingar, socialt umgänge, ekonomi med mera. Frivården kallar 

individen till kontoret för ett utredande samtal som tar ungefär en timme (Svensson & 

Persson, 2011). Innan samtalet har registerutdrag från olika register begärts in, exempelvis 

belastningsregistret, kriminalvårdsregistret, socialregistret, försäkringskassan och 

kronofogden. Frivården får även ta kontakt med Statens institutionsstyrelse och 

Migrationsverket om dessa bedöms ha information som kan vara viktig att få ta del av. 

Referenter kontaktas vid behov, exempelvis andra myndighetskontakter. Om individen har 

varit aktuell sedan tidigare hos någon annan myndighet nämns detta vanligtvis bara kort i 

personutredningen (Svensson & Persson, 2011). 

Syftet med personutredningen är som tidigare nämnts att både leda fram till ett påföljdsförslag 

samt att fungera som planering om verkställigheten skulle bli aktuell (Svensson & Persson, 

2011). Frivårdsinspektören bedömer om individen är i behov av övervakning och om det finns 

förutsättningar för en frivårdspåföljd. Det är en social utredning och bedömningen baseras på 

risken för återfall, behov samt mottaglighet för olika insatser dvs. syftet med utredningen är 

att få fram vilka åtgärder som kan bidra till att individen avhåller sig från fortsatt brottslighet. 

För att kunna bedöma risk för återfall använder sig Kriminalvården/frivården av en 

riskbedömningsmodell som förkortas RBM, vilket står för risk, behov, och mottaglighet. 

Denna modell bygger på tre principer; riskprincipen, behovsprincipen och 

mottaglighetsprincipen. Riskprincipen innebär att insatserna till individen sätts i förhållande 
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till hur stor eller liten fara individen har att återfalla, vilket i sin tur minskar risken för återfall. 

Behovsprincipen innebär att behandlingsfokus ligger på individens brottsdrivande behov vilka 

ofta är kopplade till att individen tänker och agerar kriminellt. Detta är en dynamisk riskfaktor 

och möjlig att påverka i teorin. (jfr. Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg & Johansson 2013). 

Mottaglighetsprincipen innebär att personens styrkor, svagheter och motivation ska matchas 

med insatsen. Insatsens tempo, omfattning och innehåll anpassas efter individens kognitiva 

förmåga. Individens beteende- och tankemönster är i fokus och social- kognitiva metoder 

används för att påverka dessa (Dowden & Andrews, 2004 I Sturup et al., 2013). Det händer 

att inget påföljdsförslag lämnas vilket kan tolkas som att individen inte bedöms aktuell för en 

frivårdspåföljd, men detta kan bero på att individen själv uttryckt att hen inte anser sig vara i 

behov av hjälp eller att personutredaren inte anser att klienten är mottaglig för frivårdspåföljd. 

Utredningen ska även visa om personen är lämplig för samhällstjänst eller inte (Svensson & 

Persson, 2011). Det finns flera olika påföljdsförslag bland annat: 

Skyddstillsyn: Detta är det vanligaste påföljdsförslaget och kan kompletteras med en 

föreskrift om exempelvis behandling (kontraktsvård, öppen vård eller i frivårdens egna 

program) eller samhällstjänst. Klienten är under övervakning under ett år men tiden kan 

förlängas vid misskötsamhet. (Kriminalvården, 2007). 

Samhällstjänst: Klienten utför minst 40 max 240 timmars oavlönat arbete, vilket utförs på 

klientens fritid. Detta arbete utförs hos en förening eller ideell organisation. Missköts 

samhällstjänsten riskerar klienten fängelsestraff. Klienten måste samtycka till samhällstjänst. 

(Kriminalvården, 2007).  

Kontraktsvård: Kontraktsvård är en särskild form av skyddstillsyn fast med särskild 

behandlingsplan. Det är ett alternativt fängelsestraff upp till två år, där klienten ställs under 

behandling på exempelvis familjehem eller behandlingshem. En förutsättning för att klienten 

ska kunna dömas till kontraktsvård är att exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa bidragit 

till kriminaliteten. Klienten måste även samtycka till vård för att förslaget ska kunna ges 

(Kriminalvården, 2007). 

Intensivövervakning med elektronisk intensivövervakning (s.k. fotboja): Den som döms till 

fängelse högst sex månader kan efter domen ansöka om intensivövervakning dvs. få avtjäna 

straffet i hemmet. Den dömde övervakas dygnet runt med en sändare som fästs runt fotleden. 
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För att få detta beviljat krävs det permanent bostad samt att sambo/partner/maka/make och 

hemmavarande barn över 18 år ger sitt samtycke (Kriminalvården, 2007). 

 

Forskningsöversikt 

Under denna rubrik redogörs för tillvägagångssättet vid litteraturgenomgången. Störst fokus 

vid artikelsökningarna har varit genus och kriminalvård. Sökningarna är gjorda i databaserna 

Discovery och Soc Index. Sökord som använts är: genus, kriminalvård, myndighetsbeslut, 

frivård och personutredning. Dessa är sökta både på engelska och svenska samt i olika 

kombinationer. Det har även gjorts sökningar i databasen Diva för att utröna om liknade 

studier som vår redan genomförts i Sverige. Bland annat hittades en magisteruppsats från 

Petters (2008) som har gjort en diskursanalys av tjugo stycken personutredningar ur ett 

genusperspektiv. Fokus i den studien var att se skillnader mellan hur de olika könen 

konstrueras i personutredningens text. Under litteraturgenomgången hittades också ett 

regeringsprojekt kallat JiM (2013) vilket Kriminalvården är delaktig i. Detta projekt ska de 

bland annat se över om genus påverkar bedömningar. I regeringsprojeketet JiM (2013) 

framgår att kriminalvården tänkt göra en vinjettstudie upplagd ungefär som detta 

examensarbete och även budgeterat för denna. 

 

För att säkerställa att artiklarna i forskningsöversikten ska hålla en god vetenskaplig standard 

tryggades detta genom att i första hand söka på artiklar som är peer-reviewed dvs. 

lektörgranskade (Backman, 2008; Olsson & Sörensen, 2011). Genom att kolla hur många 

gånger artiklarna är citerade av andra forskare i deras arbeten, säkerställdes källornas kvalité 

ytterligare (jfr. Biltgård & Tielman-Lindberg, 2008). En del artiklar hittades genom att andra 

författare och artiklar ofta citerade dem. På så sätt hittades författare och artiklar som kan 

anses vara tongivande eller mer inflytesrika inom detta examensarbete studerande område. 

West & Zimmermans artikel “Doing gender” från 1987 som citerats 7052 gånger kan anses 

vara ett exempel på detta. I Sverige finns det inte speciellt mycket forskning kring frivård, 

frivårdsinspektörer och personutredningar och därmed har det varit svårt att hitta artiklar som 

är peer rewieved (jfr. Svensson & Persson, 2011; Petters, 2008; Svensson, 2001). Vår 

bedömning är att artiklar/uppsatser/utredningar i denna litteraturöversikten ändå kan anses 

vara relevanta, då fokus bl.a. varit på kriminalvård/frivård samt att tongivande författare 

inom detta ämne valts som källor, bl.a. Kerstin Svensson och Anders Persson. 
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Sökprocessen kan anses likna den Biltgård & Tielman-Lindberg (2008) beskriver som 

julgranen eller tratten, vilket innebär att sökningen först sker brett för att sedan bli mer 

specifik. Ämnet genus är välutforskat och det finns ingen möjlighet att gå igenom allt 

material, därför har två böcker valts som bas för detta arbete: Genus -om det stabilas 

föränderliga former (Hirdman, 2003) och Genus i socialt arbete (Kullberg, Herz, Fäldt, 

Wallroth & Skillmark, 2012) samt två artiklar. Artiklarna Doing gender och Undoing gender 

kan anses vara breda i sin diskussion kring genus samt är välciterade av andra forskare. 

Därefter preciserades sökprocessen till att se hur genus påverkar beslut inom olika 

myndigheter för att sedan minskas ytterligare för att se hur genus påverkar beslut i 

kriminalvården. Nedan presenteras artiklar från litteraturgenomgången under tre teman eller 

kunskapsområden: allmänt om genus, myndighetsbeslut och genus samt kriminalvård och 

genus. 

 

Genus    

Genus har genom åren blivit mer och mer uppmärksammat. West och Zimmerman (1987) 

menar att genus är något både kvinnor och män gör och att vår sociala kompetens gör att vi är 

gisslan under de rådande samhällsnormerna. Genus är något vi hela tiden skapar och förhåller 

oss till i sociala interaktioner och på grund av detta upplevs skillnaderna som naturliga. West 

och Zimmerman (1987) redogör för skillnader mellan kön och genus. De menar att kön 

definieras av biologiska förbestämda kriterier och att genus är något vi utför kontinuerligt då 

vi uppfyller normerna för hur man beter sig maskulint/feminint. Författarna tar ett exempel 

med en kille som bytte kön och hur hon då fick lära sig att uppträda som tjej för att passa in 

och de menar att genus inte är något naturligt utan hela tiden en prestation inom färdiga ramar 

(West & Zimmerman, 1987). 

 

West och Zimmerman (1987) menar att problemet är att vi ser könskillnader som något som 

är, istället för något vi alla kontinuerligt skapar och gör. Deutsch (2007) kritiserar West och 

Zimmermans artikel Doing gender och menar att den har fel fokus redan i titeln då de menar 

att om man fokuserar på att “göra genus” kommer ojämställdhet mellan män och kvinnor att 

fortsätta och att detta riskerar att särskilja kategorierna män och kvinnor ännu mer ifrån 

varandra. Deutsch anser att fokus istället ska vara på hur vi kan “ogöra genus”, undoing 

gender då detta uttryck innehåller motstånd. Deutsch (2007) menar att i uttrycket göra genus 

skapas det skillnad istället för att skillnaderna suddas bort. Deutsch (2007) menar att fokus 

bör vara i vilka situationer genus inte påverkar och hur samhällsinstitutioner kan arbeta 
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tillsammans för att förminska genus påverkan. Hon menar att fokus inte bara kan ligga på 

människors sociala interaktioner utan att den strukturella nivån också påverkar och att denna 

bör ses över för att förbättra möjligheter och villkor för att kunna uppnå jämställdhet. 

Deutsch kritiserar dock inte bara West och Zimmermans artikel utan menar att den varit bra 

då den visat att genus konstrueras och att det då även kan dekonstrueras men att detta nu bör 

vara i fokus (Deutsch, 2007). 

Genus och myndighetsbeslut 

Herz (2012) visar i sin avhandling att kön påverkar bedömningar och beslut också i 

socialtjänsten. Exempelvis tar författaren upp att modern är den som anses ha störst ansvar 

för barnet och dess utveckling och också är den som får störst skuld om barnet far illa eller 

inte utvecklas normalt (Herz, 2012). Herz redogör för forskning vilken visar att socialtjänsten 

beslutar om olika insatser och ser olika behov beroende på om klienten är man eller kvinna. 

Om kvinnor bedöms ha svårt att uppfostra sina barn blir bedömningen ofta att de har behov 

av socialt stöd för att klara av att uppfostra sina barn. Ensamstående mödrar till söner får ofta 

insatser till sina söner i form av en manlig kontaktperson (Herz, 2012). 

Vidman (2007) tar i sin avhandling upp att då kvinnor och män är sjukskrivna finns 

skillnader i vilken insats de får från arbetsförmedlingen. Männen får i högre grad än 

kvinnorna utbildning som insats, vilket är den mest kostsamma och också den som visat vara 

den mest effektiva för återgång till arbete. Kvinnor får i större utsträckning arbetsträning som 

insats vilket visats vara den sämsta insatsen för återgång till arbetslivet. Männen får också 

oftare utredning vilket gör att problemen tydliggörs och att det därmed blir lättare att sätta in 

en adekvat insats. Vidman (2007) tar också upp att det finns utredningar vilka påvisat att 

skillnader i insatser kan bero på andra faktorer som exempelvis vilken diagnos man har fått 

eller vilken yrkestillhörighet personen har. Vidman (2007) påtalar dock att detta inte kan 

särskiljas från vilket kön den sjukskrivne har då både arbetsmarknaden och 

sjukskrivningsdiagnoser är segregerade efter kön (Vidman, 2007; SOU 2014:74). Därmed 

handlar skillnader i beslut och insats fortfarande om könstillhörighet (Vidman, 2007; jfr. 

Fäldt & Kullberg, 2012). 

 

Kriminalvård och genus 

Spivak, Wagner, Whitmer och Charish (2014) undersöker sambandet mellan genus och hur 

ungdomsdomstolar dömer flickor respektive pojkar. I deras kvantitativa studie jämför de 
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ungdomsärenden som kommit in till Oklahoma gällande “status offending”. Dessa ärenden 

kan antingen vara att ungdomarna blivit tagna av polis eller anmälda av exempelvis skola 

eller föräldrar. Då dessa ärenden ska avgöras är det sällan samhället som ska skyddas utan 

“förövaren” alltså ungdomen själv som behöver skyddas från sitt eget beteende och sig själv. 

Tjejer och killar begår dessa förseelser i lika stor omfattning, men tjejernas ärenden hamnar 

oftare i ungdomsdomstolen. Författarna diskuterar att detta kan bero på att tjejer bryter mer 

mot traditionella normer då de skolkar eller dricker alkohol etc. än vad det anses då pojkar gör 

samma sak. Spivak et al. (2014) diskuterar att särskiljandet av könen och deras specifika 

egenskaper i samband med den hierarkiska ordningen där maskulina normer råder bidrar till 

att tjejernas sexuella beteende diskuteras mer i samhällsinstitutioner, exempelvis under 

förhandlingar i domstol. I fall med ungdomar som har samma problematik har det visat sig att 

polis hellre sätter in någon intervention då det gäller flickorna för att skydda deras moral då 

de anses vara sexuellt sårbara. Spivak et al. tar upp juridisk paternalism och två olika 

hypoteser inom detta. Antingen ”chivalry”-hypotesen vilken innebär att kvinnor måste tas om 

hand mer än det vanliga rättsystemet erbjuder. De tar också upp ”evil women”-hypotesen 

vilket innebär att systemet kan straffa kvinnor dubbelt så hårt, då de inte bara brutit mot en 

regel utan också mot traditionella normer. Det är dessa två hypoteser som de testat i sin studie 

om ”status offending”. 

I Spivak et als. (2014) studie framkommer att flickor som begår ungdomsbrottslighet inte blir 

dömda i samma utsträckning som pojkar till frivårdspåföljder, men att de i lika stor 

utsträckning döms till “juvenile custody”. Flickor får också oftare igenom sin överklagan än 

vad pojkar får (Spivak et al., 2014). 

 

Petters (2008) tar upp tidigare forskning vilken visar att det är skillnad i rättsliga påföljder 

mellan män och kvinnor. I en egen studie om hur den kvinnliga rattfylleristen konstrueras i 

frivårdens personutredningar hittar Petters skillnader beroende på om det är en man eller en 

kvinna som personutredningen handlar om. Hon har gjort en kritisk diskursanalys och 

jämfört 20 personutredningar där klienten kört rattfull. Hennes resultat visar att kvinnors 

anledning till att ha begått en kriminell handling förklaras och motiveras mycket mer än 

männens.  Kvinnorna får också en offerroll i förklaringen till den kriminella handlingen samt 

att det är yttre faktorer som påverkat. I männens utredningar är ansvaret deras och de hålls 

ansvariga för sin alkoholkonsumtion och för att de valt att köra bil påverkade.  Petters (2008) 

menar att detta beror på att mannen är normen för rattfylleristen i Kriminalvården och att 



13 
 

kvinnan är avvikare. Hennes beteende måste därmed motiveras och förklaras mer. I 

kvinnornas utredningar framgår det också hur kvinnorna mår och känner efter att ha begått 

en kriminell handling, vilket det inte gör i männens personutredningar. Detta beror enligt 

Petters (2008) på att det är kvinnan som har avvikit och därför behöver hon tydligare uppvisa 

ånger för vad hon gjort. Även då det gäller vilken inställning som finns till att ta emot 

behandling finns det stora skillnader i hur detta framställs beroende på om klienten är en man 

eller kvinna. I männens står det kortfattat och tydligt bara att de ställer sig positiva till 

behandling. I kvinnornas fall står det också att de gärna vill ha hjälp och att de upplever att 

de verkligen är i behov av den. Kvinnorna beskriver också positivt vad de tror att hjälpen ska 

leda till för dem, även deras tidigare försök att få hjälp eller behandling beskrivs. En annan 

viktig skillnad som uppmärksammades är att när klienten inte hade något stöd inom det egna 

nätverket beskrevs detta mycket mer i kvinnornas utredningar än i männens. Att beskriva hur 

kvinnan är utan stöd gör också att offerrollen blir tydligare (Petters, 2008). 

 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

En röd tråd i forskningsöversikten är att kvinnor och män kan bli behandlade olika på grund 

av könstillhörighet vilket är av relevans för denna studies syfte och frågeställningar. Det 

framgår att det finns skillnader i domstolsbedömningar baserat på könstillhörighet. Är 

könstillhörigheten kvinna är det lättare att få igenom sin överklagan. I en avhandling visade 

det sig att i socialtjänstens myndighetsbeslut och bedömningar påverkades av klienternas 

könstillhörighet. Det visade sig bland annat att det är modern som får störst skuld om barnet 

far illa eller inte utvecklas som förväntat, eftersom det anses att hon har störst ansvar för 

barnet. I en annan avhandling om arbetsförmedlingens insatser för långtidssjukskrivna fanns 

det skillnader mellan vilka insatser kvinnor och män fick ta del av i förhållande till kön. Män 

fick exempelvis i högre grad utbildning som insats i förhållandet till kvinnor. Det kan alltså 

konstateras att myndigheter beslutar olika beroende på klientens könstillhörighet. 

 

Forskare menar att en del i genusproblematiken är att genus ses som något som “är” och alltid 

kommer att finnas, istället för något som alla individer kontinuerligt konstruerar och 

upprätthåller. En lösning kan vara att fokusera på att sudda ut skillnader genom att fokusera 

på uttrycket “ogöra genus” istället för att “göra genus”, vilket kan anses bidra till att 

ojämställdheten bibehålls.  
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Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik redogörs för vår teoretiska tolkningram som senare kommer att användas 

för att analysera resultaten. Då denna studie har ett genusperspektiv så känns en 

socialkonstruktionistisk teori viktig som bas, då utgångspunkten för denna uppsats är att 

genus är socialt skapat.  Socialkonstruktionismen menar att man blir sitt kön i en kulturellt 

skapad maktordning där det finns uppställt hur män och kvinnor bör vara. Olika kategorier av 

människor i samhället fylls med olika egenskaper vilka normaliseras och blir till sanning. (jfr. 

West & Zimmerman, 1987; Kullberg, 2012; Hirdman, 2003; Payne, 2008; Hirdman, 2003).  

Denna uppsats vill studera hur personutredarna förhåller sig till dessa könskategorier. Kan 

variationer och mönster hittas i hur män och kvinnors personutredningar bedöms och 

motiveras? Till denna analys kommer vi att använda Yvonne Hirdmans genussystem samt 

genuskontrakt. Vi har valt Hirdmans (2003) genussystem eftersom den har sin grund i 

socialkonstruktionismen samt att den på ett övergripande plan förklarar hur genus och 

könsskillnader präglar vårt samhälle. Hirdmans genussystem och genuskontrakt är också 

generellt relevant, då Kriminalvården som myndighet kan sägas utgöra ett exempel på vad 

Hirdman vill påvisa med sitt system och kontrakt. Hela Kriminalvårdens verksamhet präglas 

och utgår från ett stereotypt maskulinitetsideal, det vill säga att det är mannen som är norm 

och kvinnan är avvikande (Kriminalvården 2013; Jfr. Spivak et al., 2014; jfr. Hirdman, 

2003). Detta i ljuset av att den kvinnliga brottsligheten jämfört med mannens är mycket låg, 

både sett ur ett historiskt perspektiv och hur den ser ut idag (Kriminalvården 2007). Därför 

har det fokuserats på lösningar och insatser för männen som varit i majoritet och inte på 

kvinnorna som varit i minoritet. Myndigheten Kriminalvården kan alltså sägas spegla 

Hirdmans system och kontrakt samt den rådande samhällsnormen vad gäller genus. Vad 

genussystemet och genuskontraktet innebär redogörs det för under nästa rubrik. 

Genussystem och genuskontrakt 

Hirdman (2003) var en av de första som lanserade begreppet genus i Sverige. Hennes 

definition av genus är hela grunden till hennes genussystem och genuskontrakt. 

Genussystemet och genuskontraktet påvisar hur könsskillnader uttrycks, bibehålls och 

reproduceras om och om igen på alla nivåer i samhället. Hirdman ser begreppet genus som 

något socialt konstruerat, men hon vill inte riktigt jämställa det med socialt kön eller könsroll, 

då hon anser att dessa uttryck kan ge en bild av att man som individ, exempelvis tar på sig en 
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“roll” och då borde man också rimligtvis kunna bortse eller lösgöra sig från den. Hirdman ser 

på genus från ett djupare perspektiv: 

“Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade kunskap vi har om 

»manligt» och »kvinnligt», vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt »görs». 

Och insatt i denna process kan ordet ses som en utveckling från begreppet »könsroll» via 

»socialt kön» till genus, där graden av invävdhet hela tiden stegras. Dvs: genus kan förstås 

som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska skillnaden alltid 

utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd 

att också biologin kan påverkas/ändras — med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori 

än »roll» och »socialt kön».” (Hirdman, 1988, s.51). 

För Hirdman (2003) handlar genus om vad människor ser men också vad de inte ser i 

förhållandet man och kvinna. I begreppet genus finns också ett systematiserande drag som 

Hirdman benämner som en ordningsstruktur av kön. Denna ordning är grundläggande och 

sätter sin prägel på och är förutsättningen för alla andra sociala ordningar i samhället. Detta 

betyder att det “kvinnliga” alltid är underordnat det “manliga” oavsett om vi bedöms utifrån 

andra sociala ordningar exempelvis kriminalitet, ålder, etnicitet eller social klass (jfr. ibid.). 

Denna ordningsstruktur av kön är ömsesidigt beroende och länkad till övriga samhällets 

sociala ordningar och inverkar på hur vi uppträder och bemöter varandra. Genussystemet 

upprätthålls av denna ordningsstruktur samt utgår från två lagar eller principer, vilket 

Hirdman benämner som en dikotomi och en hierarki. Principen dikotomi innebär ett 

isärhållande av manligt och kvinnligt, vilka inte bör blandas. Principen hierarkin gör mannen 

till normbärarare och utgör därmed mallen för vad som är normalt och allmängiltigt. Detta 

innebär också ett maktskapande där det normala blir att kvinnan är underordnad mannen. 

Hirdman (1988) anser att den manliga normen legitimeras genom den isärhållande principen. 

Detta innebär att vara man är detsamma som att inte vara kvinna och när genus uttrycks eller 

“görs” uppkommer skillnader som egentligen inte existerar mellan könen (Hirdman, 2003). 

Genussystemet hjälper oss att synliggöra och upptäcka befintliga föreställningar och 

förväntningar och avtäcker därmed befintliga mönster och processer och dess inbördes 

förhållande till varandra. Hirdman anser att först när befintliga mönster är synliggjorda och 

upptäckta: “Först då kan man värja sig i från dem som håller en fast i det man inte vill.” och 

“..kunna styra undan dessa antingen eller, dessa “manligt”, “kvinnligt” och därmed undvika 

att bidra till att själv reproducera systemet”(ibid., 2003, s. 16; ibid., 1988, s.61). Detta är 

något som även Deutsch (2007) håller med om, att man inte bara kan inrikta sig på sociala 
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interaktioner mellan människor utan man måste samtidigt fokusera på att “ogöra genus” även 

på ett strukturellt plan för att kunna uppnå ökad jämställdhet.  

Hirdman (1988; 2003) förklarar sitt stereotypa genuskontrakt som en osynlig 

överenskommelse mellan könen som talar om vilka förpliktelser, rättigheter och skyldigheter 

vardera kön har gentemot varandra. Detta oskrivna kontrakt existerar i varje tidsperiod genom 

historien och alla samhällen kan sägas ha en egen oskriven överenskommelse mellan 

könen.  Detta kan jämföras med det West och Zimmerman (1987) skriver om att män och 

kvinnor är gisslan under de rådande samhällsnormerna. Det är genom detta genuskontrakt 

som genussystemets dikotomier och hierarkier upprätthålls och reproduceras om och om igen 

(Hirdman, 1988; 2003). Detta kontrakt är kulturellt nedärvt och kan ses som ett strukturellt 

tvång som både kvinnor och män tyngs av. I det stereotypa genuskontraktet finns ett 

grundantagande som innebär att män ska “ta hand om” kvinnor och försörja och beskydda 

dem (ibid., 1988, 2003). Kvinnorna ska sköta barnen och hemmet och hans skyldigheter blir 

hennes rättigheter och tvärtom (ibid., 2003). Vilket kan illustreras med Petters (2008) exempel 

att kvinnor i personutredningar oftare får en offerroll och behöver tas hand om och att de 

också ska vara tacksamma för den hjälp de får. Hirdmans (2003) syfte med begreppet 

genuskontrakt är att ha något att problematisera utifrån och att försöka hitta det som konstant 

har färgat vilka villkor kvinnor och män haft genom historien.  

Genussystemets renodlade kvinnliga och manliga stereotyper 

Hirdman (2003) har historiskt studerat hur kvinnor och män “gör” genus i förhållande till 

varandra och identifierat flera olika mönster som tycks återkomma. Dessa har hon renodlat 

och komprimerat i stereotypa formler. Nedan redogörs för de formler som anses vara av 

relevans för denna studie: 

       A- Stort A är alltid en fullgången man. Mannen har inte samma stereotypa bild kring sig som 

kvinnan och tillåts vara mångfasetterad och är alltid överordnad kvinnan. Mannen 

symboliserar kraft, förnuft, uppfinningsrikedom och har tränats genom årtusenden att kämpa 

och slåss. Mannen är också normbärare och detta skapar både privilegier och 

ansvarsområden. Detta skapar förpliktelser samtidigt som det innebär att mannen hela tiden 

måste förhålla sig till detta. Att göra enkla stereotyper och klumpa ihop människor är viktigt 

för att skapa och bibehålla underordning (Hirdman, 2003).   
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B- Är den idoliserade kvinnan. Denna formel syftar till att B måste göras till ett B. Kvinnan 

måste lära sig att vara en riktig kvinna och att vara kvinnlig. Moderskapet är en stor del av att 

vara kvinna. Viktiga egenskaper är att kunna föda, uppföda och behaga, kvinnan symboliserar 

också svaghet. Kvinnor har dock lätt att imitera och snabbt uppfatta vad som förväntas vilket 

gör de anpassningsbara. Vissa fördelar och speciella egenskaper som B ”har” kan också lyftas 

fram för vad som gör kvinnor bra och användbara. Detta kan röra sig om att kvinnor har högre 

EQ (emotionell intelligens) eller att om kvinnors kompetens som egna företagare tas tillvara 

så kommer fler jobb att bildas, även här särskiljs kvinnans kompetens och förmågor gentemot 

den normbildande mannen (Hirdman, 2003). 

A-a Detta är en enkönsmodell, A är en fullt utvecklad man utan brister medan a saknar något. 

Kvinnan anses vara en sämre variant av mannen. Mannen måste hela tiden vara på sin vakt för 

att inte förlora sin maskulinitet, han får inte halka ner från A till a. Hirdman (2003) jämför 

detta med då kvinnor började arbeta, de dög att arbeta då männen inte kunde eller räckte till, 

men deras prestation var alltid lite sämre då de inte var män och de skulle därmed få mindre 

betalt och mindre förmåner.  Lönerna kallades för kvinnolön och ingen hänsyn togs till att det 

var svårt för kvinnorna att vara ensam ansvarig för hem och barn samtidigt som de 

förvärvsarbetade. Inte förrän 1939 kom en lag som innebar att arbetsgivare inte fick sparka en 

kvinnlig anställd pga. att hon gift sig eller skaffat barn. Kvinnorna slogs för sina rättigheter 

och flera politiska betänkanden lades fram som gick ut på att kvinnors livsinriktning inte 

längre skulle vara stängd utan att båda föräldrarna skulle kunna arbeta och hjälpas åt dvs. att 

kvinnor och män skulle få samma möjligheter oavsett kön (Hirdman, 2003). Detta kan 

jämföras med Deutsch (2007) uttryck att ogöra genus, vilket skulle kunna sägas var syftet 

med dessa betänkanden och förslag (jfr. Hirdman, 2003). I Vidman (2007) kan man utläsa att 

kvinnan idag fortfarande kan räknas som lilla a då männen får fler fördelar för att åter komma 

ut i arbetslivet efter en sjukskrivning än vad kvinnor får (jfr. Hirdman, 2003). 

A-B Är en tvåkönsmodell, i denna modell är skillnaden mellan kvinnor och män i fokus. En 

man föds till en man och är manlig av naturen. Denna modell utgår från ett normativt 

tänkande kring könen. Vissa saker är manliga och andra saker är kvinnliga, 

motsatsförhållande råder och egenskaper och normer för de olika könen särskiljs (Hirdman, 

2003). Herz (2012) forskning kan utgöra ett exempel på detta normativa tänkande i de fall där 

det fortfarande är modern som anses ha störst ansvar för barnet och blir också den person som 

ges skulden om det är något angående barnet som inte fungerar. Petters (2008) lyfter också 

fram exempel där man kan se att könen särskiljs. Ett exempel på detta kan vara att trots att 
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kvinnor har gjort samma sak som männen i personutredningar, så måste ändå kvinnors 

beteende motiveras och förklaras mer utförligt. Detta skulle kunna förklaras med att de brutit 

mot den traditionella normen dvs. att det är män som begår brott. Därmed särskiljs inte könen 

åt i lika hög grad som de borde i detta normativa tänkande och därför måste kvinnornas motiv 

till brottslighet förklaras och motiveras mer än männens. West och Zimmerman (1987) menar 

att alla individer i sociala interaktioner hela tiden förhåller oss till detta vilket bidrar till att 

skillnaderna mellan kvinnor och män upplevs som naturliga och ojämlikheten består. 

Metod  

Detta avsnitt har fyra underrubriker, inledningsvis redogörs det för forskningsdesign och 

tillvägagångssätt för denna studies utförande. Därefter beskrivs analysverktyg och hur de 

etiska riktlinjerna har beaktats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring uppsatsens 

trovärdighet. 

  

Forskningsdesign och tillvägagångssätt 

Syftet med uppsatsen var att undersöka könsrelaterade variationer i personutredares 

motiveringar och bedömningar. För att undersöka detta ansågs den bästa metoden vara en 

kvalitativ vinjettstudie. En fördel med en vinjettstudie i förhållande till intervjuer är att 

reliabiliteten stärks, då både intervjuareffekten och trycket på intervjupersonen minimeras. En 

kvalitativ metod kan bland annat sägas vara inriktad på att frambringa en fördjupad förståelse 

för synsätt, tankar och attityder som påverkar människors handlande och därför ansågs detta 

vara den bästa metoden för att besvara studiens frågeställningar, då dessa handlar om att se 

mönster och variationer i personutredares beslut (jfr. Jergeby, 1999; jfr. Lilja, 2005; Herz & 

Kullberg, 2012; jfr. Larsson, 2005). En vinjettstudie användes för att få in relevanta svar från 

personutredare att analysera. Vinjetter är en historia som informanterna får ta ställning till, i 

detta examensarbete bestod vinjetterna av två i stort sett identiska fiktiva personutredningar 

där enda skillnaden var att könet på personen i vinjetten ändrades (jfr. Jergeby, 1999; Lilja, 

2005; Herz & Kullberg, 2012).  Att arbeta med vinjettmetoden i frågor med genusperspektiv 

och att byta kön på klienten i vinjetten för att se om bedömningar gjorts annorlunda har visat 

sig framgångsrikt inom forskning, vilket påverkade val av metod och tillvägagångssätt (Herz 

& Kullberg, 2012). 

 

Enligt Jergeby (1999) finns det viktiga kriterier att tänka på när man skapar vinjetter: de ska 

vara verklighetstrogna, logiska, lätta att förstå och de får inte vara för komplexa. Dessa 
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kriterier säkerställdes genom att en pilotstudie utfördes innan vinjetterna skickades ut till 

respondenterna dvs. personutredarna (jfr. Olsson & Sörensen, 2011). Vinjetterna granskades 

av två erfarna frivårdsinspektörer, vilka båda har erfarenhet av att arbeta med 

personutredning. En fördel med vinjettmetoden är att den är bra för att belysa fördomar och 

stereotyper. Då det gäller genusfrågor är metoden särskilt lämplig då detta område kan 

kopplas till stereotypa traditionella förväntningar. Vinjetter som metod är fördelaktigt för att 

medvetandegöra skillnader mellan kvinnor och män, men det finns också en risk att kvinnor 

och män särskiljs och att två separata och tydligt åtskilda kategorier skapas (Herz & Kullberg, 

2012). En annan nackdel med vinjettmetoden är att svaren är en föreställning av hur 

respondenterna skulle göra sin bedömning och vi kan inte vara helt säkra på att bedömningen 

överensstämmer med en vanlig rutinmässig personutredning, där de inte vet att de studeras 

(jfr. Jergeby, 1999). 

 

I studiens vinjetter togs hänsyn till tidigare forskning exempelvis att då personer i förhållande 

till sitt kön avviker från förväntade beteenden bedöms detta vara mer allvarligt. Exempel på 

detta kan vara män som visar sig svaga genom att lida av depression eller kvinnor som inte tar 

hand om sina barn genom att exempelvis röka cannabis i vardagsrummet efter att barnen 

somnat på soffan. Båda dessa exempel fanns med i vinjetten (vilken finns bifogad uppsatsen 

som en bilaga) detta ansågs kunna tydliggöra om eventuella skillnader i motiveringar kunde 

bero på att klienter avvikit från könsnormer (jfr. Kullberg, 2001, 2005 I Herz 2012). 

 

Då vinjetterna var klara och det säkerställts att de var verklighetstrogna, lätta att förstå 

osv.  mailades de ut till tretton personutredare på frivårdskontor i Mellansverige, vilka 

accepterat förfrågan om att delta i denna studie. Vi valde att begränsa oss till dessa kontor 

eftersom tiden var begränsad. Personutredarna fick i uppdrag att skriva en motivering och 

lämna ett påföljdsförslag på den fiktiva vinjett de slumpmässigt blev tilldelad. Efter tre 

påminnelser återkom sex personutredare med bedömning och motivering till förslag till 

påföljd. Då personutredarna fick motivera sina bedömningar med egna ord uppfylldes några 

av den kvalitativa metodens grundläggande krav, nämligen att det insamlade datamaterialet 

utgår från personutredarnas egna motiveringar och bedömningar. Dessa fick senare utmynna i 

citat som användes i analysen för att besvara uppsatsens frågeställningar (jfr. Larsson, 2005; 

Backman, 2008; Patton, 2015).  
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Denna studie utgår från ett relativt litet urval av frivårdsinspektörer, ett så kallat syftesbestämt 

urval och syftar inte till att generalisera resultaten till en större population utan kan i stort sett 

bara appliceras i frivårdsmiljö och i dessa specifika fall (ibid. 2015). Det är inte heller den 

kvalitativa metodens avsikt att generalisera till större populationer utan den fokuserar mer på 

att sätta sig in i vad som påverkar människors handlande exempelvis genom attityder och 

synsätt (jfr. Jergeby, 1999; jfr. Lilja, 2005; Herz & Kullberg, 2012; jfr. Larsson, 2005). Detta 

stämmer väl in med denna uppsats generella syfte samt frågeställningar nämligen att få en 

förståelse för om personutredarna reproducerar könsrelaterade mönster i sina motiveringar 

och bedömningar av vinjetterna eller inte. 

 

Analysverktyg 

I bearbetning av de inkomna svaren var arbetsgången sådan att författarna var och en läste 

igenom textdokumenten och skrev ner text som kunde användas till att besvara 

frågeställningarna och sedan jämfördes dessa med varandra. Författarna tittade på vilka 

konkreta påföljdsförslag som personutredarna rekommenderade samt försökte hitta mönster 

och variationer i hur och vad de lade fokus på och hur de strukturerade upp och tolkade 

”vinjett-personen” i personutredningarna. Båda författarna kunde se liknande mönster vilka 

redovisades för att sedan analyseras med hjälp av Hirdmans genussystem och genuskontrakt 

(jfr. Backman, 2008; Hirdman, 2003). 

 

Hirdmans genussystem och genuskontrakt var väldigt kreativa att använda till att analysera 

resultaten med och väldigt användbara för att hitta mönster. Denna studie har en 

socialkonstruktionistisk ansats och menar med detta att det inte finns någon objektiv sanning 

och att den verklighet vi ser är skapad och relationell. Detta gjorde att Hirdman 

förklaringsmodeller blev fördelaktiga då syftet var att hitta sådana relationella och skapade 

mönster. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsen utgår från Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Informanterna/personutredarna fick ett informationsmail som bifogades med vinjetten, se 

bilaga 1. I informationsmailet angavs det övergripande syftet med studien: Syftet med 

examensarbetet är att undersöka personutredares beslutsmotiveringar i påföljdsförslag, utifrån 

fiktiva personutredningar. Då personutredarna informerats om det övergripande syftet ansågs 
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informationskravet vara tillräckligt uppfyllt för att de skulle kunna ta ställning till eventuell 

medverkan. (jfr. Larsson & Goldberg, 2008; jfr. Larsson, 2005). De fick också information 

om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan konsekvenser 

(samtyckeskravet). Studien har inget intresse av personuppgifter som kan identifiera 

deltagaren, däremot skickades vinjetten till personutredares arbetsmail, vilket vi fått tillgång 

till via personutredarnas chefer som godkänt att deras deltagande sker på arbetstid. Dessa 

mailuppgifter togs bort så fort svaren returnerades till oss, vilket gjorde att avsändaren inte 

kan identifieras av andra (konfidentialitetskravet). Deltagarna informerades slutligen om att 

deras svar bara kommer att användas i forskningsändamål (nyttjandekravet). Eftersom 

studiens syfte är att undersöka hur en profession som befinner sig i en myndighetsutövande 

yrkesroll dvs. personutredare bedömer och motiverar förslag till påföljd, kan vi inte se att 

detta skulle kunna medföra några negativa risker eller konsekvenser för deltagarna privat eller 

i sin yrkesroll. Upptäcks det däremot könsrelaterade skillnader i förslagen till påföljd skulle 

detta få negativa följder för den tilltalde. Forskning har ju påvisat att det råder stor 

samstämmigt med vad frivården föreslår och vad domstolen faktiskt dömer ut (Svensson & 

Persson, 2011). Då deltagarna inte utsätts för skada eller kränkning kan de fyra 

forskningsetiska kraven anses vara tillgodosedda och därmed uppfyller denna studie 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011a). 

 

Uppsatsens trovärdighet 

Pilotstudien som genomfördes säkerställde att svaren som inlämnades överensstämde med det 

denna studie hade för avsikt att undersöka och utfördes för att stärka arbetets trovärdighet. 

Vinjettmetoden bidrog med att andra skulle kunna använda samma “mätinstrument” dvs. våra 

vinjetter att forska med och därmed kunna genomföra liknande studier på andra 

frivårdskontor i Sverige. Personutredarna har utgått från likadana vinjetter, vilket kan påstås 

eftersom bara klientens könstillhörighet ändrats. Det uppvisades också liknande resultat på 

vinjetterna trots att svaren kommer från olika frivårdskontor, exempelvis har fem av sex 

personutredare svarat skyddstillsyn med föreskrift. Detta indikerar att personutredarna sett 

vinjetterna som trovärdiga och verklighetstrogna. Påvisade resonemang och könsrelaterade 

mönster knyts till arbetets teoretiska tolkningsram och resultaten kan också till viss del sägas 

överensstämma med vad tidigare forskning kommit fram till vilket redovisades i 

forskningsöversikten. Intentionen har genom hela examensarbetet varit att uppsatsen och 

forskningsprocessen ska vara transparent och därmed är förhoppningen att läsarens slutsatser 

av detta blir att trovärdigheten och kvalitén i examensarbetet kan anses vara förhållandevis 
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god dvs. validiteten och reliabiliteten bedöms som tillräckliga (jfr. Olsson & Sörensen, 2011; 

jfr. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

Resultatredovisning   

Nedan kommer först en kort information om informanterna, det vill säga personutredarna som 

deltagit i studien. Detta följs upp med en saklig redogörelse av resultaten från 

personutredarnas svar på vinjetterna “Johanna” och “Johan”. Efter resultatet följer analys av 

empirin. 

 

Information om informanterna 

Vinjetter skickades ut via mail till tretton personutredare vid olika Frivårdskontor i 

Mellansverige. Vilka personutredare som fick vilken vinjett avgjordes slumpmässigt. Det 

mailades ut sju “Johanna-vinjetter” och sex “Johan-vinjetter”. Efter tre påminnelser återkom 

sex personutredare med bedömning och motivering till förslag till påföljd. Av dessa sex svar 

avsåg tre vinjetten Johanna och tre vinjetten Johan. Personutredarna har nedan fått figurerade 

namn (PU1, PU2, PU3, PU4, PU5, PU6) för att följa individskyddskravet samt för att det ska 

bli enklare att skilja dem åt i texten nedan. 

Hur varierade personutredarnas påföljdsförslag utifrån ett könsrelaterat perspektiv? 

I samtliga inkomna svar som avser vinjetten “Johanna” har personutredarna kommit fram till 

ett förslag om skyddstillsyn. Alla personutredare har dessutom bedömt att skyddstillsynen bör 

kombineras med en föreskrift. Vad föreskriften avser skiftar något i de olika förslagen 

exempelvis: “..en föreskrift om att Andersson ska underkasta sig den drogavvänjande 

behandling som Frivården finner lämplig.”; “..kombineras med föreskrift att genomföra den 

narkotikaavvänjande behandling som är nödvändig, förslagsvis via Socialtjänsten...” Två av 

tre personutredare uttrycker också i sitt påföljdsförslag att “Johanna” bör genomföra en 

programbedömning gällande Frivårdens behandlings- och kriminalitetsprogram. 

En av tre personutredare finner att “Johanna” ej är lämplig att utföra påföljden samhällstjänst. 

De övriga två bedömer henne lämplig att genomföra samhällstjänst. 

 

I de inkomna svar avseende vinjetten “Johan” skiftar svaren angående skyddstillsyn eller inte. 

En av tre personutredare kan inte rekommendera någon skyddstillsyn utan anser att “Johan” 
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bör ha en frihetsberövande påföljd. Övriga två kommer fram till ett förslag om skyddstillsyn 

med föreskrift. Innehållet i föreskriften varierar exempelvis: “Skyddstillsynen bör kombineras 

med en föreskrift om att genomgå frivårdens program MIK (motiverande samtal i 

kriminalvård)”. En annan kombinerar skyddstillsynen med föreskrift om “..att genomgå den 

behandling som frivård och socialtjänsten finner lämplig”. Två av tre personutredare skriver 

dessutom att en orosanmälan till Socialtjänsten skulle göras angående barnet. 

 

Två av tre personutredare bedömer att “Johan” inte är lämplig att genomföra samhällstjänst 

medan den sista bedömer honom lämplig. 

 

Analys av empiri 

Här analyseras resultatet med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. I analysen 

används den genusbaserade tolkningsram som beskrivits under tidigare avsnitt samt att 

tidigare forskning appliceras. Resultaten tolkas och analyseras under två rubriker kopplade till 

frågeställningen. Avsnittet avslutas med en rubrik allmänna reflektioner angående resultat och 

metod innan diskussionsdelen inleds. 

 

Hur varierade personutredarnas bedömning i påföljdsförslaget utifrån ett könsrelaterat 

perspektiv?  

Fem av sex personutredare har på vad som kan påstås vara “likadana” vinjetter, då det bara är 

könet på klienten som är utbytt i texten, givit förslag om skyddstillsyn med föreskrift. Därmed 

kan vi se att påföljdsförslaget inte varierar i någon större utsträckning. I frågan om 

samhällstjänst skiftar bedömningarna mer än i utredningen om förslag till påföljd. Här 

bedömer två av tre personutredare att Johanna är lämplig för samhällstjänst och i Johans fall 

är det exakt tvärtom, två av tre personutredare anser att Johan inte är lämplig för 

samhällstjänst. Dessa resultat kan inte generaliseras, men överensstämmer dock med vad 

tidigare forskning påvisat hos olika myndigheter dvs. att beroende på om det är en manlig 

eller kvinnlig klient existerar det skillnader i hur de bedöms (jfr. Vidman, 2007; jfr. Herz, 

2012; jfr. Spivak, Wagner, Whitmer och Charish, 2014, jfr. Petters, 2008, jfr. Herz & 

Kullberg, 2012).  Detta skulle kunna förklaras med att i det sociala arbetets beskaffenhet alltid 

förekommer individuella moraliska bedömningar och svårigheten för en socialarbetare, i detta 

fall en personutredare att förhålla sig helt neutral (jfr. Herz & Kullberg, 2012). 
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Hur kan dessa variationer tolkas? Hirdmans genus stereotypa formler kan vara behjälpliga i 

analys av dessa fenomen. Hirdmans exempel A-B innebär att kvinnor och män betraktas som 

två skilda varelser med olika egenskaper, i detta fall utgör Johanna inget hot då B 

symboliserar svaghet och anpassning och därmed bedöms hon kunna rehabiliteras i samhället. 

Två av tre personutredare bedömer henne lämplig att delta i samhällstjänst. Johanna i form av 

B bör också tas om hand mer och det finns inget behov av att låsa in henne, hon utgör inte 

samma hot som Johan som är ett stort A. Johan symboliserar styrka och kraft och därmed 

bedöms också följderna av hans brott kraftigare än Johannas, så pass kraftiga att en 

personutredare till och med menar att Johan måste låsas in, vilket kan tolkas som att samhället 

måste skyddas från honom, vilket ingen diskuterar kring Johanna. Det kan också vara så att 

Johan misslyckats med sin förpliktelse som A, att vara ordningssam och förnuftig och därmed 

inte följt det stereotypa genuskontraktet vilket leder till att han straffas hårdare (jfr. Hirdman, 

2003). Spivaks et al. (2014) “chivalry-hypotes” kan också appliceras på detta exempel då den 

syftar till att kvinnor måste tas om hand mer än vad rättssystemet erbjuder. PU2 bedömer 

henne lämplig utan förbehåll och tillägger att hon inte har några allvarliga problem angående 

missbruk. Genom att PU2 gör detta tillägg att inga missbruksproblem finns ser hen också till 

att “evil women”-hypotesen inte behöver användas, då Johanna inte har några allvarliga 

problem har hon heller inte i samma utsträckning brutit mot normen och måste därmed inte 

straffas så hårt (jfr. Spivak et al., 2014).  

 

Gick det att urskilja genusrelaterade mönster i personutredarnas motiveringar till 

påföljdsförslag? 

Något som blir tydligt i personutredarnas motiveringar är hur vi människor hela tiden 

förhåller oss till och skapar genus vilket gör att skillnaderna blir naturliga och blir därmed 

svåra att förändra. I de analyserade vinjetterna synliggörs detta angående exempelvis 

föräldraskap, missbruk och psykisk ohälsa (jfr. West & Zimmerman, 1987; Herz, 2012; Herz 

& Kullberg, 2012). Detta blir tydligt då mönster återupprepas i ord och beroende på vilka ord 

som används förmedlas underliggande budskap omedvetet (jfr. Hirdman, 2003). 

Personutredarna kan sägas reproducera genusordningen och upprätthåller på detta vis både 

normer och genuskontrakt, vilket tydliggörs i alla exempel nedan. En rimlig bedömning är att 

detta utförs omedvetet precis som West och Zimmerman (1987) uttrycker det att vi är gisslan 

under sociala normer och ingen reflekterar över denna skillnad då den gjorts naturlig i vår 

sociala interaktion (jfr. West & Zimmerman, 1987; Deutsch, 2007; Hirdman, 2003). 
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I analysen uppmärksammas inte bara vad personutredarna tar upp utan också vad de inte tar 

upp exempelvis i frågan om föräldraskap och ansvar för barnen, vilket kan anses ha en 

koppling till hur genus “görs” och reproduceras. Ingen personutredare tog i Johannas vinjett 

upp att en orosanmälan borde göras, medan två av tre tog upp detta i Johans vinjett. PU1 

uttryckte angående Johans fall “När det gäller barnet så skulle vi förstårs [sic] ha gjort en 

barnanmälan till Socialtjänsten då han är ensamstående förälder med narkotikaproblem”. I 

denna företeelse kan Hirdmans A-B-modell appliceras, alltså där man och kvinna anses vara 

skilda varelser med skilda egenskaper och uppgifter. För kvinnan kommer rollen som 

omhändertagande mor naturligt, medan detta inte sker för mannen. Därför finns det desto 

större anledning att göra en orosanmälan när det kön (mannen) som ändå inte kan ta hand om 

ett barn dessutom har en missbruksproblematik. Kvinnans modersroll anses däremot så stark 

och naturlig att hon anses kunna ta hand om barnet trots missbruk (jfr. Hirdman, 2003).  

Johanna anses mer lämpad som förälder än var Johan gör. Trots att det i vinjetten framgår att 

Johanna röker cannabis i soffan bredvid sonen och dessutom kör rattfull med honom i bilen är 

det ingen personutredare som nämner dessa brister i sina motiveringar. En förklaring till detta 

utifrån Hirdmans stereotypa modeller kan vara att motiveringen tar ansats utifrån andra 

sociala ordningar, att oavsett kriminalitet kvarstår könsordningen dvs. det som är manligt och 

kvinnlig alltid är överordnat andra sociala ordningar. Johanna anses inte mindre kvinnlig eller 

vara en dålig mor bara för att hon begått ett brott då kriminaliteten i detta fall är underordnat 

den kvinnliga normen (jfr. Hirdman, 2003). Än idag anses mödrar ha ett större ansvar för barn 

än vad fäder har (jfr. Herz, 2012). 

I Johans fall tar PU1 upp att “Ett stort problem är givetvis vid en påföljd vad som ska hända 

med barnet. Antigen [sic] får Socialtjänsten placera barnet om inte barnet [sic] mor är 

lämplig att ha vårdnaden om barnet”. Om fokus här är på det outtalade kan det mellan 

raderna utläsas att PU1 betvivlar att barnets mor är lämplig att ha hand om barnet, varför 

skulle mamman (vilket framgår av vinjetten) bara träffa sin son en gång i veckan. Mamman 

uppfyller därmed inte modellen B, då hon inte ansvarar för att ta hand om sitt barn mer än en 

gång i veckan och dessutom har släppt över ansvaret till en A (pappan) och därmed inte 

uppfyller sin del av genuskontraktet (jfr. Hirdman, 2003).  

Ingen personutredare reflekterar över Antons pappa i vinjetterna angående Johanna och 

dennes eventuella lämplighet som vårdnadshavare. En rimlig bedömning är att detta kan bero 

på att pappan inte bryter mot genuskontraktet i samma utsträckning som en mamma som 



26 
 

begår kriminella handlingar. En annan tolkning kan också som tidigare lyfts fram bero på den 

sociala ordningen och att det enligt normen är mamman som tar hand om barnet (jfr. 

Hirdman, 2003). Den som tydligast tar upp föräldraskapet i sin bedömning och motivering är 

PU2 som beskriver Johannas föräldraskap inom flera områden “..så lever J med sitt barn i en 

lägenhet. J är mammaledig och hon ämnar fortsätta arbeta när barnet kan gå på förskolan. J 

berättar att hon har drabbats av en depression efter förlossningen och hon har fått 

antidepressiva mediciner..”. I vinjetten står ordagrant “Jag drabbades av en depression 

några månader efter Antons födelse”. Detta är exakt likadant formulerat både i Johan och 

Johannas vinjett.  

Dock verkar detta vara en alltför könspecifik situation att använda för att placera Johan i en 

offerroll, eller så finns inte behovet att sätta någon offerstämpel på Johan. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning och Petters (2008) resultat att kvinnors anledning till 

att begå en kriminell handling måste förklaras och motiveras mer och att kvinnorna placeras 

in i en offerroll. Då det är mannen som utgör normen i Kriminalvården utgör mannen därmed 

även normen för hur exempelvis en missbrukare bör vara (JiM, 2013; jfr. Petters, 2008). Detta 

kan utläsas i resultatet då ingen av personutredarna som har Johans vinjett tar upp varför han 

tar droger. Två av tre personutredare tar i Johannas vinjett upp varför hon använder cannabis. 

PU3 skriver att Johanna “tar några bloss framför tv´n för att slappna av precis som andra tar 

ett glas vin”. PU2 skriver att “Cannabis brukar hon för att slappna av”. I detta fall är det 

tydligt att den enkönsmodell som Hirdman illustrerar är verksam: Johanna representerar lilla a 

och därmed anses hon inte vara lika förnuftig som mannen och ansvarsbeläggs därmed inte 

till samma höga grad. PU2 skriver till och med att det inte finns något allvarligt missbruk, 

medan PU1 uttrycker att det är så allvarligt att A (Johan) måste få en frihetsberövande 

påföljd. 

I personutredningarna fanns en skillnad när den psykiska ohälsan uppmärksammas och då den 

inte uppmärksammades. I Johans vinjett tar en av tre personutredare upp psykisk ohälsa och 

då endast i form av historik. PU6 skriver “Han har tidigare psykisk ohälsa..”. Ingen av de 

andra två personutredarna berörde området psykisk ohälsa då det gäller Johan. Med 

utgångspunkt i den tvåkönade modellen som Hirdman beskriver kan kriminalitet anses vara i 

linje med ett “manligt” beteende, alltså att det är typiskt mannen (A) att bete sig så, men inte 

typiskt kvinnan (B). Därför måste det motiveras mer i kvinnans fall. Varför har hon gjort så? 

Vad kan orsaken vara? I den psykiska ohälsan hittas därmed en förklaringsmodell vilken 

redovisas i motiveringarna (jfr. Hirdman, 2003). En möjlig förklaring till detta är att 
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personutredarna hjälper sina klienter att uppfylla genuskontraktet och göra det förväntade 

genom att de inte lägger lika mycket fokus på det som avviker från genusnormer. Detta kan 

förklaras genom att personutredarna omedvetet upprätthåller och återskapar stereotypa 

föreställningar i sina motiveringar (jfr. Fäldt & Kullberg, 2012; Hirdman, 2003). Detta visar 

sig också genom att den psykiska ohälsan har ett mer tydlig fokus i Johannas motiveringar. 

PU2 skriver “J berättar att hon har drabbats av en depression efter förlossningen och hon 

har fått antidepressiva mediciner som hon inte använder. Med tanke på J:s 

narkotikaproblematik, psykisk ohälsa och kriminalitet...”. PU3 skriver att “Andersson 

drabbades av en depression efter sonens födelse. Hon hade en kuratorskontakt samt fick 

antidepressiv medicin utskrivet. Andersson uppger dock att hon inte tog medicinen av rädsla 

för att bli beroende. Samtalen hjälpte henne dock och hon mår idag bättre”. PU4 skriver att 

“Jag skulle även vilja veta lite mer om den psykiska ohälsan, har hon avslutat kontakten för 

att hon inte kände något fortsatt behov av det”? En rimlig tolkning av exemplet ovan är att 

Johanna uppfyller sin del av genuskontraktet genom att visa sig svag och att behöva tas om 

hand och att detta därmed lyfts fram mer i Johannas fall än i Johans. Två av tre personutredare 

lyfter också fram att det var i förhållande till förlossningen eller att Johanna fick barn som hon 

blev deprimerad, den personutredare som i Johans fall lyfter fram den psykiska ohälsan 

nämner ingenting om att det var i samband med föräldraskapet dessa symptom kom. Här kan 

vi se att B är starkare förknippad med föräldrarollen och att ge liv än vad A är (jfr. Hirdman, 

2003). 

Allmänna reflektioner över resultatet 

I alla personutredarnas bedömningar och motiveringar kan man utläsa en underliggande 

struktur som är mer eller mindre synlig. Denna struktur kan förklaras med att personutredarna 

utgått från den riskbedömningmodell som ska ligga till grund för om klienten har ett 

övervakningsbehov eller inte, samt om det finns förutsättningar för en påföljd i frihet dvs. 

RBM  (jfr. Sturup, Forsman, Haggård, Karlberg & Johansson 2013). Vad denna RBM modell 

innebär mer ingående har det redogjorts för under rubriken: Personutredningar idag. I de 

flesta av personutredarnas bedömningar och motiveringar diskuteras återfallsrisk, behov av 

insatser kopplade till ett kriminellt tankesätt samt mottaglighet dvs. hur motiverad klienten är 

till olika insatser, påföljderna skyddstillsyn och samhällstjänst. Vissa personutredare har 

diskuterat detta mer ingående och andra mindre, vilket kan bero på att bedömningarna är 

gjorda på fiktiva fallbeskrivningar och därmed blivit mer statiska i sin natur än om 

bedömningarna gjorts i en intervjusituation med en riktig klient. Personutredarna har inte 
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heller kunnat ringa referenterna som nämnts i vinjetterna Socialtjänsten och kommunens 

missbruksmottagning för att verifiera exempelvis drogfrihet, vilket hade gjorts i en verklig 

situation. Detta skulle kunna ses som kritik mot att använda vinjetter som metod i jämförelse 

med andra kvalitativa metoder som exempelvis att studera redan färdiga personutredningar 

inlämnade till domstol (jfr. Jergeby, 1999). Detta hade kanske givit oss ett mer realistiskt och 

dynamiskt material att analysera, men att analysera redan färdiga personutredningar från flera 

olika klienter hade inte givit oss den kontroll på underlaget som vinjetterna gjort. Här har det 

säkerställts att det bara är könet på klienten som ändras i vinjetterna. Att vinjettmetoden anses 

vara framgångsrik i genusforskningen för att belysa och medvetandegöra skillnader mellan 

kvinnor och män, tycker vi att resultaten i denna studie också vittnar om (jfr. Herz & 

Kullberg, 2012). 

 

Diskussion 

I denna studie förefaller klientens könstillhörighet inverka på förslaget till påföljd. Det 

framträder mönster som tyder på att kön spelar in vid bedömning och motivering till 

påföljdsförslag. Vår slutsats av detta som blivande socionomer är att genus påverkar oss 

omedvetet dagligen och att genuskontrakt och den sociala könsordningen måste 

uppmärksammas och diskuteras ännu mer för att inte riskera att reproduceras och upprätthålla 

de patriarkala mönster som bildas. Det kanske till och med behövs mer specifik lagstiftning 

och inte bara diskussion för att bidra till att “ogöra genus”. Ett kontroversiellt förlag som 

debatterats mycket är föräldraförsäkringen, vilken nämns i problemformuleringen där det 

framgår att den ger negativa konsekvenser för kvinnan senare i livet. Här kan vi se att en 

lagstiftning om att föräldrar måste dela föräldradagarna rakt av skulle kunna bidra till att 

genuskontraktet och den sociala könsordningen rubbas. Detta skulle på sikt kunna ge positiva 

effekter för samhället och i slutändan även bidra till att reducera könsmönstren i beslut och 

insatser hos olika myndigheter och därmed inverka till att genus ogörs. 

Beslut i Sverige ska vara könsneutrala och Kriminalvården är med i regeringsprojektet JiM 

för att säkerställa att detta uppfylls i praktiken. Även om socialt arbete syftar till att förebygga 

sociala problem både på mikro- meso- och makronivå kan vi se att representanter från 

myndigheter exempelvis i form av personutredare omedvetet kan reproducera och 

vidmakthålla genusordningen och genuskontraktet.  
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En socialarbetare har ofta möjlighet till ett visst handlingsutrymme då det gäller att fatta 

individuella beslut. Dessa beslut präglas av moraliska bedömningar samtidigt som det syftar 

till att normalisera människor in i samhällets normer och lagar. Detta kan bidra till att den 

maktordning som präglar samhället upprätthålls. Dessa moraliserande bedömningar kan 

påverka utfallet av en professionell bedömning och riskerar därmed i ett längre perspektiv 

även att äventyra rättsäkerheten. Kriminalvårdens egna mål inför 2014 var att kvinnor och 

män skulle bedömas efter samma grunder och regeringsformen slår fast att alla människor ska 

värderas lika. Vi har hittat mönster som tyder på att genus påverkar hur personutredarna 

värderar informationen i denna studies vinjetter olika beroende på klientens könstillhörighet 

och därmed behöver detta undersökas vidare innan Kriminalvårdens egna mål kan betraktas 

vara uppnådda. Då personutredarnas förslag följs i hög utsträckning i domstolarna kan vi se 

att dessa skillnader skulle kunna riskera rättsäkerheten. Detta kan eventuellt innebära att 

domstolsväsendet omedvetet reproducerar och upprätthåller hierarkiska maktordningar, trots 

könsneutral lagstiftning. Eftersom domstolen utgår från en personutredning där det omedvetet 

kan finnas genusbaserade skillnader inbyggda, vilket denna studie visat tecken på. Därmed 

kan man inte heller säga att regeringens jämställdhetspolitiska mål tillgodoses i just detta fall. 

Trots att tidigare forskning visat att könstillhörighet påverkar beslut och trots att satsningar 

som JiM implementeras kan vi se mönster som tyder på att genusbaserade skillnader kvarstår, 

är skillnaderna omöjliga att skyndsamt påverka eller sker interventionerna på fel sätt eller på 

fel nivå i samhället? Trots att vi blir mer och mer jämställda upprepar sig ändå historien 

genom att könsmönster reproduceras och upprätthålls. 

Frågorna är många och vi har inte svaren, men detta arbete har startat många funderingar och 

diskussioner för oss. Detta arbete har påverkat oss som blivande socionomer och också oroat 

oss, kommer vi i framtiden som socialarbetare att omedvetet fortsätta att reproducera 

genuskontraktet och därmed bidra till att bibehålla en kvinnlig underordning. Detta 

examensarbete har ökat vår medvetenhet och vi hoppas att detta arbete kan bidra med vidare 

diskussioner kring genus och den sociala könsordningen. 
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Förslag till vidare forskning 

Under detta arbete har flera andra intressanta ämnen att forska kring framträtt. Nedan följer 

flera förslag till vidare forskning.   

Det hade varit intressant att se hur mycket arbetsplatsen, kollegorna och arbetsplatskulturen 

påverkar olika beslut och formuleringar, att jämföra olika frivårdskontor med varandra och se 

om likheter/skillnader finns där. Ett annat förslag är att använda sig av ett 

intersektionalitetsperspektiv och jämföra en vinjett, men endast ändra ålder, etnicitet, kön, 

klasskillnad etc. och se mönster kring hur detta påverkar motiveringar och bedömningar. 

Ett ytterligare förslag är att beskriva föräldraskapet ännu tydligare i vinjetten och se om 

genusbaserade skillnader finns angående föräldraskapet i personutredarnas motiveringar. Vårt 

slutliga förslag är att göra en diskursanalys och se om politikers beslut om kvotering inom 

olika områden (föräldraförsäkringen, styrelsemedlemmar m.m. ) påverkar den mediala 

debatten kring jämställdhet. 
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Bilaga 1- Informationsmail 

Förfrågan om att delta i en studie om personutredningar 

Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Högskolan i Gävle som skriver vårt 

examensarbete/c-uppsats. Vi har fått informationen av er Kriminalvårdsinspektör att ni kan 

tänka er att delta i vår studie, därav denna förfrågan. Syftet med examensarbetet är att 

undersöka personutredares beslutmotivering i påföljdsförslag, utifrån fiktiva 

personutredningar. Denna studie kommer att mailas till frivårdsinspektörer som jobbar med 

personutredning på olika frivårdskontor i mellan Sverige, under vecka 15. 

 

Vi skulle vara tacksamma om du som frivårdsinspektör/personutredare vill läsa igenom den 

bifogade fiktiva personutredningen och motivera ett förslag till påföljd utifrån eget huvud. Vi 

ser helst inte att ni diskuterar den fiktiva personutredningen med varandra förrän efter ni 

mailat ert påföljdsförslag till oss. Vi har uppskattat att detta kommer att ta er högst 30 minuter 

att genomföra. Vi är glada och tacksamma att ni tar er tid att bidra till vårt examensarbete. För 

mer instruktioner se den bifogade fiktiva personutredningen. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske på gruppnivå och ingen individ kommer att kunna 

identifieras. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid 

Högskolan i Gävle. Den information Ni lämnat i enkäterna kommer att förstöras då 

examensarbete är godkänt. Ni kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få 

en kopia av arbetet. Deltagandet är helt frivilligt och Ni kan när som helst avbryta er 

medverkan utan närmare motivering. 

 

Ansvariga för studien är Jenny Olsson och Marie-Louise Palmersjö samt vår handledare Pinar 

Aslan. Har Ni frågor om studien är Ni välkommen att höra av er till någon av oss 

(Här stod också våra kontaktuppgifter med, vilka är borttagna från denna version) 
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Bilaga 2- Vinjett Johanna 

Personutredning 

Brottsrubricering för Johanna Andersson född 1991 (24år)      

Grovt narkotika brott och rattfylleri. 

Enligt Polisens husrannsakan hittades det 20 stycken Cannabisplantor samt några 

narkotikaklassade tabletter. Johanna hade även narkotika i blodet då hon stoppades för en 

rutinkontroll när hon körde bil. 

Inhämtade registerutdrag: 

-          Inga skulder finns registrerade hos Kronofogden. 

-          Belastningsregistret visar att Johanna har två domar 2009 då hon dömts till böter för 

snatteri. 

-          Socialregistret visar att Johanna varit aktuell hos enheten för vuxna men att den avslutats 

2012.  Hon är just nu aktuell i en barnavårdsutredning i samband med aktuell brottsmisstanke. 

-          Enligt Försäkringskassan får Johanna just nu föräldrapenning samt att det finns en 

sjukdomsperiod registrerad omfattande 24 dagar från 2012. 

Johanna berättar följande för en frivårdsinspektör vid en personutredning. Hennes berättelse 

är uppdelad under några rubriker för att bli mer lättöverskådlig. 

 

Om aktuell brottsmisstanke: 

När jag kom hem en kväll efter att ha varit hos mamma och ätit, stod det en massa poliser i 

trapphuset och ville göra en husrannsakan. Jag fattade ingenting! Det var jätteobehagligt, tur 

att Anton är så liten. Han är ju bara drygt sju månader. Polisen hittade Cannabisplantor och 

några tabletter, men inget allvarligt. Herregud! Det var TVÅ plantor och inte tjugo som det 

står i brottsmisstanken. Det är fel och jag har pratat med min advokat om detta men inte fått 

något svar. Rattfyllan är två veckor senare när jag och Anton hade varit hos brorsan och var 

på väg hem. Jag hade inte rökt något på över två veckor, visste faktiskt inte att det kunde sitta 

kvar i kroppen så länge. Hade aldrig kört bil om jag hade vetat det! Jag har inte berättat detta 

för någon annan än min mamma, vill vänta och se vad som händer. Känns konstigt att berätta, 

bättre att vänta och se vad domen blir, kan ju inte bli så farligt. 

Om familj/relationer/umgänge: 

Jag är ju uppvuxen i Enköping tillsammans med mamma och pappa och mina två yngre 

syskon. Nu är de skilda och jag har mest kontakt med mamma och mina syskon, men pappa 

och jag är inte osams eller så. Det har bara blivit så. Jag träffade ju Antons pappa för två år 
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sen men nu bor jag och Anton själva. Antons pappa är inte infödd Enköpingsbo skulle man 

kunna säga och nu har han flyttat hem igen till Göteborg, men han träffar Anton en helg i 

månaden. Jag har några vänner som jag träffar då och då, men jag är den första som skaffat 

barn i mitt umgänge så det blir ju svårt att hänga på. Jag och Anton har hittat en annan tjej 

som har en dotter i Antons ålder som vi träffar på öppna förskolan en gång i veckan. Det 

tycker Anton är jätteroligt! 

 

Bostad: 

Jag och Anton bor i en hyresrätt nu sen Antons pappa flyttade hem. Den är på två rum och 

kök. Hyran känns kanske lite hög, 4100 kronor, men det blir bättre när jag får börja jobba igen 

och inte leva av föräldrapenningen. Den blir man ju inte fet på! 

 

Om utbildning/sysselsättning: 

Jag pluggade hotell och restaurang på gymnasiet och tog studenten 2010.  Ja, vad gjorde jag 

efter studenten?  Jag hade några korta jobb som servitris och satt i en hotellreception, sen 

jobbade jag ett tag inom hemstäd. Nu är jag fast anställd som timvikarie på ett kommunalt 

LSS-boende här i Enköping. Eller fast och fast, till nyår får jag fast tjänst iallafall, då ska jag 

bli in-LAS:ad, för då har jag jobbat på boendet i över två år. Jag tänker börja jobba igen efter 

nyår, då har Anton precis fyllt ett och kan skolas in på förskola. Min arbetsgivare vet inget om 

att jag ska upp i domstol. Jag tänker tala om det när jag vet vad domen blir. 

 

Om fysisk och psykisk hälsa: 

Jag har alltid varit frisk, har tränat fotboll ända sen fyran men jag slutade någon gång under 

gymnasiet. Sen dess har det väl inte blivit så mycket träning men jag är inte sjuk ofta. 

Jag drabbades av en depression några månader efter Antons födelse. Det var en tung period. 

Jag gick och pratade med en kurator på husläkarmottagningen. Jag fick några antidepressiva 

tabletter utskrivna men de har jag aldrig tagit utan jag tyckte att samtalen hjälpte. Jag tycker 

att sådana där tabletter är lite läskiga, man har ju hört att folk blir beroende. 

 

Om alkohol och narkotika: 

Alkohol dricker jag sällan, kanske någon öl till maten vid enstaka tillfällen, typ varannan 

vecka. 

Jag prövade cannabis för första gången efter studenten i samband med en fest eftersom jag 

aldrig har varit så förtjust i alkohol. Sen blir man ju inte beroende eller bakfull av att röka. Ja, 
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sen rökte jag väl då och då i samband med fester men inga mängder. Jag rökte absolut 

ingenting när jag var gravid med Anton och jag kände inget sug alls. När jag rökt nu har det 

mest varit för att bli avslappnad och att kunna sova. Du vet som andra dricker ett glas vin på 

kvällen framför TV för att stressa av. När Anton somnat i soffan har man kunnat ta några 

bloss för att slappna av. Jag har aldrig tagit några tyngre grejer som amfetamin, kokain eller 

dylikt. Jag har bara rökt lite då och då! Sen husrannsakan har jag inte rökt alls. Jag har ju gått 

på missbruksmottagningen här i kommunen och lämnat urinprover två gånger i veckan och de 

har varit helt rena. Jag har även haft samtal med en sjuksköterska där nere och nu tycker han 

att det går så bra att jag bara behöver gå en gång i veckan och lämna urinprov. Vi har inga 

samtal inbokade nu utan jag kan ringa honom vid behov. Det känns bra! Min kontakt på 

socialtjänsten är också jättenöjd och säger att jag samarbetat på alla sätt som det går. Hon har 

varit hemma hos oss flera gånger och tittat till oss, så jag tror att de ska avsluta utredningen 

till nyår. Det känns jätte skönt, det har varit jobbigt att ha socialen på sig! 

 

Ert yttrande till domstolen om förslag till påföljd 

Nu blir det er uppgift att tolka och bedöma Johannas berättelse samt motivera ett 

påföljdsförslag till domstolen. Det är av yttersta vikt att ni motiverar er bedömning och talar 

om hur ni tänker kring ert förslag till påföljd. Tänk som ni brukar göra när ni skriver 

personutredningar inför yttrande till domstol. Tack för att ni tar er tid att göra detta! Sen 

mailar ni tillbaka er motivering till oss på mail: xxxx. Observera! Det räcker med er 

motivering ni behöver alltså inte returnera den fiktiva personutredningen också. 

Tack för er medverkan! /Jenny Olsson & Marie-Louise Palmersjö 

 

Vilken påföljd anser ni är lämplig utifrån berättelsen ovan? Motivera ert svar samt 

bedömning! Även om svaret skulle bli att påföljd saknas, så vill vi att ni motiverar 

varför utifrån fallbeskrivningen. 

 

Är personen lämplig för samhällstjänst? Motivera ert svar! Även om svaret skulle bli att 

ni inte anser personen lämplig för samhällstjänst, så vill vi att ni motiverar varför 

utifrån  
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Bilaga 3- Vinjett Johan  

Personutredning 

Brottsrubricering för Johan Andersson född 1991 (24år)           

Grovt narkotika brott och rattfylleri. 

Enligt Polisens husrannsakan hittades det 20 stycken Cannabisplantor samt några 

narkotikaklassade tabletter. Johan hade även narkotika i blodet då han stoppades för en 

rutinkontroll när han körde bil. 

Inhämtade registerutdrag: 

-          Inga skulder finns registrerade hos Kronofogden. 

-          Belastningsregistret visar att Johan har två domar 2009 då han dömts till böter för snatteri. 

-          Socialregistret visar att Johan varit aktuell hos enheten för vuxna men att den avslutats 

2012.  Han är just nu aktuell i en barnavårdsutredning i samband med aktuell brottsmisstanke. 

-          Enligt Försäkringskassan får Johan just nu föräldrapenning samt att det finns en 

sjukdomsperiod registrerad omfattande 24 dagar från 2012. 

Johan berättar följande för en frivårdsinspektör vid en personutredning. Hans berättelse är 

uppdelad under några rubriker för att bli mer lättöverskådlig. 

 

Om aktuell brottsmisstanke: 

När jag kom hem en kväll efter att ha varit hos mamma och ätit, stod det en massa poliser i 

trapphuset och ville göra en husrannsakan. Jag fattade ingenting! Det var jätteobehagligt, tur 

att Anton är så liten. Han är ju bara drygt sju månader. Polisen hittade Cannabisplantor och 

några tabletter, men inget allvarligt. Herregud! Det var TVÅ plantor och inte tjugo som det 

står i brottsmisstanken. Det är fel och jag har pratat med min advokat om detta men inte fått 

något svar. Rattfyllan är två veckor senare när jag och Anton hade varit hos brorsan och var 

på väg hem. Jag hade inte rökt något på över två veckor, visste faktiskt inte att det kunde sitta 

kvar i kroppen så länge. Hade aldrig kört bil om jag hade vetat det! Jag har inte berättat detta 

för någon annan än min mamma, vill vänta och se vad som händer. Känns konstigt att berätta, 

bättre att vänta och se vad domen blir, kan ju inte bli så farligt. 

Om familj/relationer/umgänge: 

Jag är ju uppvuxen i Enköping tillsammans med mamma och pappa och mina två yngre 

syskon. Nu är de skilda och jag har mest kontakt med mamma och mina syskon, men pappa 

och jag är inte osams eller så. Det har bara blivit så. Jag träffade ju Antons mamma för två år 

sen men nu bor jag och Anton själva. Antons mamma är inte infödd Enköpingsbo skulle man 
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kunna säga och nu har hon flyttat hem igen till Göteborg, men hon träffar Anton en helg i 

månaden. Jag har några vänner som jag träffar då och då, men jag är den första som skaffat 

barn i mitt umgänge så det blir ju svårt att hänga på. Jag och Anton har hittat en annan kille 

som har en dotter i Antons ålder som vi träffar på öppna förskolan en gång i veckan. Det 

tycker Anton är jätteroligt! 

 

Bostad: 

Jag och Anton bor i en hyresrätt nu sen Antons mamma flyttade hem. Den är på två rum och 

kök. Hyran känns kanske lite hög, 4100 kronor, men det blir bättre när jag får börja jobba igen 

och inte leva av föräldrapenningen. Den blir man ju inte fet på! 

 

Om utbildning/sysselsättning: 

Jag pluggade hotell och restaurang på gymnasiet och tog studenten 2010.  Ja, vad gjorde jag 

efter studenten?  Jag hade några korta jobb som servitör och satt i en hotellreception, sen 

jobbade jag ett tag inom hemstäd. Nu är jag fast anställd som timvikarie på ett kommunalt 

LSS-boende här i Enköping. Eller fast och fast, till nyår får jag fast tjänst iallafall, då ska jag 

bli in-LAS:ad, för då har jag jobbat på boendet i över två år. Jag tänker börja jobba igen efter 

nyår, då har Anton precis fyllt ett och kan skolas in på förskola. Min arbetsgivare vet inget om 

att jag ska upp i domstol. Jag tänker tala om det när jag vet vad domen blir. 

 

Om fysisk och psykisk hälsa: 

Jag har alltid varit frisk, har tränat fotboll ända sen fyran men jag slutade någon gång under 

gymnasiet. Sen dess har det väl inte blivit så mycket träning men jag är inte sjuk ofta. 

Jag drabbades av en depression några månader efter Antons födelse. Det var en tung period. 

Jag gick och pratade med en kurator på husläkarmottagningen. Jag fick några antidepressiva 

tabletter utskrivna men de har jag aldrig tagit utan jag tyckte att samtalen hjälpte. Jag tycker 

att sådana där tabletter är lite läskiga, man har ju hört att folk blir beroende. 

 

Om alkohol och narkotika: 

Alkohol dricker jag sällan, kanske någon öl till maten vid enstaka tillfällen, typ varannan 

vecka. 

Jag prövade cannabis för första gången efter studenten i samband med en fest eftersom jag 

aldrig har varit så förtjust i alkohol. Sen blir man ju inte beroende eller bakfull av att röka. Ja, 

sen rökte jag väl då och då i samband med fester men inga mängder. När Antons mamma var 
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gravid rökte jag absolut ingenting och jag kände inget sug alls. När jag rökt nu har det mest 

varit för att bli avslappnad och att kunna sova. Du vet som andra dricker att glas vin på 

kvällen framför TV för att stressa av. När Anton somnat i soffan har man kunnat ta några 

bloss för att slappna av. Jag har aldrig tagit några tyngre grejer som amfetamin, kokain eller 

dylikt. Jag har bara rökt lite då och då! Sen husrannsakan har jag inte rökt alls. Jag har ju gått 

på missbruksmottagningen här i kommunen och lämnat urinprover två gånger i veckan och de 

har varit helt rena. Jag har även haft samtal med en sjuksköterska där nere och nu tycker hon 

att det går så bra att jag bara behöver gå en gång i veckan och lämna urinprov. Vi har inga 

samtal inbokade nu utan jag kan ringa henne vid behov. Det känns bra! Min kontakt på 

socialtjänsten är också jättenöjd och säger att jag samarbetat på alla sätt som det går. Hon har 

varit hemma hos oss flera gånger och tittat till oss, så jag tror att de ska avsluta utredningen 

till nyår. Det känns jätte skönt, det har varit jobbigt att ha socialen på sig! 

 

Ert yttrande till domstolen om förslag till påföljd 

Nu blir det er uppgift att tolka och bedöma Johans berättelse samt motivera ett 

påföljdsförslag till domstolen. Det är av yttersta vikt att ni motiverar er bedömning och talar 

om hur ni tänker kring ert förslag till påföljd. Tänk som ni brukar göra när ni skriver 

personutredningar inför yttrande till domstol. Tack för att ni tar er tid att göra detta! Sen 

mailar ni tillbaka er motivering till oss på mail: xxx. Observera! Det räcker med er 

motivering ni behöver alltså inte returnera den fiktiva personutredningen också. 

/ Jenny Olsson & Marie-Louise Palmersjö 

 

Vilken påföljd anser ni är lämplig utifrån berättelsen ovan? Motivera ert svar samt 

bedömning! Även om svaret skulle bli att påföljd saknas, så vill vi att ni motiverar 

varför. 

 

Är personen lämplig för samhällstjänst? Motivera ert svar! Även om svaret skulle bli att 

ni inte anser personen lämplig för samhällstjänst, så vill vi att ni motiverar varför. 

 

Övriga kommentarer/ Synpunkter 

 

 

 

 


