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Sammanfattning 

 

Varje år gör frivården ungefär 30.000 personutredningar och tidigare forskning har visat att 

kriminalvårdens insatser och bedömningar ofta påverkas av klientens könstillhörighet. Denna 

uppsats hade för avsikt att undersöka hur kön påverkar personutredares förslag och 

motiveringar till påföljd. Genom en kvalitativ intervjumetod har fem frivårdsinspektörer i 

region ”MITT” intervjuats om hur de skulle bedöma en vinjett där endast könstillhörigheten 

på klienten har ändrats. Resultaten analyserades sedan med hjälp av Yvonne Hirdmans 

genusteori och Leon Festingers teori om kognitiv dissonans, vilket visade att 

personutredningarna trots likartade vinjetter förutom kön bedöms och motiveras olika utifrån 

könstillhörigheten. Studien visar att det finns genusbaserade skillnader i bedömningar och val 

av påföljd av frivårdsinspektörerna. Resultatet har också visat att det uppkommer svårighet i 

bedömning av påföljdsförslag på grund av klientens goda eller dåliga inställning som ofta 

leder till en hårdare eller mildare bedömning. 
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påföljdsförslag 
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Abstract 
Every single year the probation service make about 30.000 personal investigations and 

research showed that the prison service efforts and judgments are often influenced by the 

client's gender. This paper intended to examine how gender affects individual investigators 

proposals and reasoned penalty. Through a qualitative interview method has five probation 

inspectors in the region "MITT" interviewed about how they would evaluate a vignette where 

only the gender of the client has changed. The results were then analyzed using Yvonne 

Hirdman's gender theory and Leon Festinger's theory of cognitive dissonance, which showed 

that penalty proposals, despite similar cases except for gender are judged and motivated 

differently by gender affiliation. The study shows that there are gender based differences in 

the judging and penalty proposal choices from the probation officers. The results have also 

shown that there arises difficulty in the assessment of a penalty proposal because of the 

client's god or bad attitude that often leads to a harsher or more lenient approach. 
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Förord 

Vi vill hjärtligt tacka alla medverkande Frivårdsinspektörer och deras chefer som har avsatt 

tid för att hjälpa oss med underlag till uppsatsen. Vi vill också säga ett stort tack till vår 

handledare Per-Åke Nylander för konstruktiva kommentarer och visat tålamod. Sist vill vi 

tacka varandra för visat tålamod, förståelse och ett gott samarbete. Med detta ansvarar vi 

gemensamt för de olika delarna i denna uppsats. 

Rickard Jansson & Franck Mahoro 
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Inledning 
Idag har svenska befolkningen en föreställning om jämlikhet och jämställdhet i enlighet med 

lagen. Det vill säga att alla människor är lika, självständiga och har samma rättigheter inför 

lagen (Granström, 2004). Trots detta kan man undra om så är verkligheten idag i och med att 

olika grupper och minoriteter i samhället inte har lika rättigheter som andra samt inte lika 

möjlighet till att påverka sina egna beslut. 

JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) är regeringens uppdrag till 41 statliga 

myndigheter att, under perioden 2015-2018 arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering (JiM, 

Regeringsprojekt, 2013). Kriminalvården är en av de 41 myndigheterna och frågan är om 

detta efterlevs i kriminalvårdens verksamhet? Trots regeringens olika uppdrag för att 

förebygga ojämställdheten inom svenska myndigheter, visar olika studier på motsatt effekt. 

Petters (2008) belyser att det förekommer skillnader i hur män och kvinnor bedöms i rättsliga 

påföljder, nämligen att kvinnor ofta döms mildare medan män döms hårdare. Författaren 

menar att detta orsakas av den uppfattning utredarna har om manliga och kvinnliga klienter. 

Kvinnor tilldelas ofta en offerroll medan män inte gör det. Annison (2009) menar i sin tur att 

kvinnor utgör en liten del av dömda brottslingar i jämförelse med män. Författaren belyser att 

vägen till en jämställd syn på män och kvinnor som begår brott fortfarande är lång. Även 

Brottsförebyggande Rådets (2014) statistik bevisar detta genom att ge procentuella skillnader 

av fängslade män och kvinnor. Män avsåg 83 procent och kvinnor bara 17 procent. Allt detta 

gör att det anses relevant att undersöka hur dessa skillnader i manliga och kvinnliga antal 

fängslade förekommer. Det vill säga om denna procentuella fördelning inte bara beror på 

antal män som begår brott som är högre straffvärde än kvinnors utan också kan bero på 

könsskillnader i bedömningar vid personutredning. Därför ska vår studie undersöka om det 

förekommer könsskillnader i bedömningar vid personutredning inom frivården. Anledning 

till att studie fokuserar på frivårdens bedömningar och inte, exempelvis på tingsrättens 

domar, är att Svensson och Perssons (2011) forskning har visat att domstolar dömer ut två 

tredjedelar av frivårdens föreslagna påföljd. Att undersöka jämställdheten från grundliga 

bedömningar från frivården anses bidra till en helhet i denna fråga. Ännu en anledning till att 

undersöka denna fråga är att tidigare forskning visar att det inte har forskats mycket kring 

jämställdheten inom frivårdens verksamheter. Bruhn (2013) poängterar att än idag har inte 

gjorts många undersökningar kring denna problematik utan de få studier som finns är gjorda 

av kriminalvården själva. 

Relevans i socialt arbete 

Enligt Lindqvist och Nygren (2013, s. 31) innebär socialt arbete en ”organiserad verksamhet 

som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att 

samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt 

problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer”. Det 

innebär att socialt arbete syftar till att minska och förebygga sociala problem på samhälle- 

och individnivå, alltså att ingen ska behandlas exempelvis orättvist. Genom att undersöka 

ojämställdheten i olika svenska myndigheter, specifikt inom kriminalvården/frivården bidrar 

denna studie med att förebygga könsskillnader i frivårdens bedömningar. Meeuwisse och 

Swärd (2013) menar i sin tur att det är svårt att definiera ett socialt problem men att det som 

påverkar eller hindrar individens eller samhälles integritet och självständighet kan uppfattas 

vara ett socialt problem. Därför anses denna studie ha relevans för socialt arbete eftersom att 

den har för avsikt att undersöka om män och kvinnor behandlas lika (individnivå) samt att 

undersöka kriminalvårdens arbete mot könsskillnader (samhällsnivå). 
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Problemformulering 

Under denna rubrik presenteras kortfattat kriminalvårdens och frivårdens verksamheter samt 

betydelsen och innebörden av personutredningar både för individen och rättsväsendet. Syftet 

med presentationen är att ge till läsaren ökad förståelse gällande det fält studien inriktar sig 

på. Det vill säga där studien inhämtar det empiriska materialet. 

Enligt Hirdman (2003) är genusteori en benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där 

manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid och rum, till 

skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller. Detta innebär att män och 

kvinnor uppfattas omedvetet olika och det kartläggs hur män och kvinnor beter sig eller bör 

bete sig, vilket påverkas av människans genus. Detta stämmer med Petters (2008) studie om 

konstruktionen av den kvinnliga rattfylleristen i frivårdens personutredningar där det belyses 

att genus påverkar hur män och kvinnor uppfattas och vilken slags påföljdsförslag de ges. 

Vidare menar Petters (2008) att kvinnors brottsliga handlingar uppfattas och förklaras som att 

ha orsakas av yttre omständigheter utan någon koppling med deras värderingar. Detta leder 

till att kvinnor uppfattas ofta som offer medan män inte gör det. Varje personutredning samt 

dess påföljdsförslag diskuteras bland kollegorna å ett så kallad kollegium. Detta anses vara en 

fördel eftersom att det blir många som får en överblick i klientens livssituation, vilket 

underlättar riskbedömningen (ibid). Här kan man då undra om personutredningars syfte, är 

för att hjälpa tingsrätten att döma klienterna rättvist och rättssäkert genom att ge ett 

påföljdsförslag eller om det är för att undersöka klientens behov? Är det för att undersöka 

klientens riskfaktorer för att minska återfall i brott? Är det för att undersöka klientens sociala 

behov i syfte att uppfylla dessa? 

Studien har för avsikt att undersöka om det förekommer könsrelaterade mönster och 

variationer i hur personutredningar bedöms. Detta trots den svenska lagstiftningens 

könsneutralitet och regeringens jämställdhetsintegreringsprojekt som frivården omfattas av. 

Eftersom att könsrelaterade skillnader i bedömningar kan leda till omfattande konsekvenser 

hos den enskilde klienten, har studien för intention att bidra med fördjupad genuskunskap 

inför socionomers kommande yrkesroll. Det vill säga höja studenternas medvetenhet gällande 

genus påverkan för att främja en god professionalism i kommande yrke.  

Syfte 

Studiens syfte är att belysa hur frivårdsinspektörer bedömer, resonerar om och motiverar de 

påföljdsförslag som ges i personutredningar. Vi vill, utifrån ett handläggarperspektiv, 

undersöka eventuella skillnader i bedömning och motivering till påföljdsförslag när 

personutredningen handlar om en man eller kvinna. Våra frågeställningar är följande: 

Frågeställningar 

- Hur bedömer och motiverar frivårdsinspektör sina påföljdsförslag i 

personutredningar? 

- Hur varierar frivårdsinspektörernas påföljdsförslag ur ett könsrelaterat perspektiv? 

- Vad/vilka svårigheter finns vid utformningen av påföljdsförslag? 

Disposition 
Uppsatsen inleds med att kriminalvårdens och frivårdens verksamheter beskrivs i korthet 

samt frivårdsinspektör och personutredning redogörs för. Detta följs av en redovisning av de 

teoretiska begreppen som använts i tolkningen av studiens resultat. Begreppen ligger också 

till grund för hur resultatet ska tolkas och analyseras. Dessa är genusteori och kognitiv 

dissonansteori. Efter följer redovisningen av studiens metodavsnitt. Det vill säga av kvalitativ 

forskningsdesign samt redovisning som beskriver tillvägagångsätt och hur forskningen denna 
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uppsats vilar på har hittats. I denna redovisning beskrivs relevans av kvalitativ intervju samt 

användningen av vinjettstudier och avslutas med en litteratursökningsredovisning. Därefter 

följer en rapportering av de forskningsetiska övervägande och en beskrivning av studiens 

målsättning att uppfylla dessa. I efterföljande avsnitt redovisas studiens hela resultat som 

följs av analys av resultat med hjälp av redovisad teori och tidigare forskning. Avslutningsvis 

redovisas den utförda diskussionen gällande funna resultat och ges förslag till vidare 

forskning. Informationsmailet (se Bilaga 1) och vinjetterna (se Bilaga 2 och 3) som använts 

finns bifogade för att ta del av efter litteraturförteckningen.  

Bakgrund 
I detta avsnitt kommer studiens bakgrund med en inledning av studiens verksamhetsområde 

och målgrupp frivårdsinspektörer presenteras samt frivården som arbetsplats. Därefter 

redogörs för personutredningar och de krav som ställs på de påföljdsförslag som lämnas av 

personutredarna i yttrandena till domstolen. 

Kriminalvården 

Kriminalvården är en statlig myndighet som i samarbete med andra myndigheter, exempelvis 

polis och domstolar strävar efter att öka människornas trygghet genom att minska 

brottslighet. Minskning av brottslighet sker genom att låsa in kriminella i anstalter och häkte 

för rehabilitering inför frigivning. Detta för att minska riskfaktorer för återfall till likartad 

brottslighet (kriminalvårdens hemsida, 2015). Kriminalvården är en av de 41 svenska 

myndigheter som ingick i regeringens projekt om jämställdhetsprincipen. Alltså att alla 

myndigheter ska kännetecknas av ett jämställdhetsperspektiv för att alla människor 

oberoende av könstillhörighet ska ha samma förutsättningar och rättigheter. Projektet kallas 

JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter, 2015). 

Frivården 

Frivården är en del inom kriminalvården som inriktar sig till klienter som dömts till ett straff i 

frihet istället för fängelse. Alltså kan sägas att frivården är kriminalvård som sker ute i 

samhället och innebär övervakning, kontroll och stöd för klienter. Idag finns det 34 

frivårdskontor över hela Sverige som är uppdelade på sex regioner. I hela Sverige arbetar ca 

1200 personer inom frivården, två av tre handläggare är kvinnor (Svensson, 2001). Dessa har 

ungefär 14.000 klienter som  antingen är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, övervakas 

med hjälp av fotboja eller har samhällstjänst (Kriminalvården, 2015). Frivården ansvar också 

för personutredningar och genomför ungefär 30.000 personutredningar varje år. 

Personutredningar inhämtas på uppdrag av domstolen bara om den misstänkte riskerar ett 

fängelsestraff. Utredningen fokuseras på klientens risk för återfall i brott, behov och 

mottaglighet för kriminalvårdens insatser. Detta regleras i lagen (1991:2041) om särskild 

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

brottmål (kriminalvårdens hemsida, 2015).  

Frivårdsinspektör 

I en artikel i socionomtidningen Framtidens karriär - Socionom så berättar 

frivårdsinspektören Gabriella Boijsens (2015, s.11) att ett ”ungefär två timmar långt 

klientmöte ska resultera i en rapport som bland annat används som underlag till rättsinstansen 

som ska ta ställning till dom och påföljd för varje enskild klient. Hennes ord får avgörande 

konsekvenser”. 

Kriminalvården (Kriminalvårdens hemsida, 2015) beskriver att arbetet som frivårdsinspektör 

bl.a. innebär att göra risk- och behovsbedömningar, att förbereda intagna för frigivningar 

samt göra personutredningar och yttranden till domstol där lämplig påföljd föreslås. Den 

kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren är en akademisk examen företrädesvis med 
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socionom-, beteendevetenskaplig eller juridisk inriktning. När begreppet personutredare 

används i studien så avser det frivårdsinspektörer. I den medarbetarpolicy som finns för de 

anställda gäller utöver den gemensamma värdegrund som finns för statsanställda mer 

specifika krav som ska prägla arbetet. Nämligen att arbetet ska vara nära klienten, 

professionellt, rättssäkert och pålitligt (ibid) 

  

Personutredningar 

Personutredningar utförs enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål 

vilken i sin första paragraf stadgas  att: 

”När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild 

utredning om den misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra 

till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från 

Kriminalvården”. 

Vid samtalet mellan klienten och personundersökaren så ställs frågor om klientens sociala 

situation, hälsa, missbruk, kriminalitet med mera. I utredningen ingår ofta också kontakter 

med olika referenter som kan berätta om klienten. Frivårdsinspektören kan också inhämta 

uppgifter ur olika register som ett komplement till klientens berättelse. Det kan vara uppgifter 

ur belastningsregistret, socialregistret, utredningar hos socialtjänsten angående LVU eller 

LVM, försäkringskassan, kronofogden. Även uppgifter från Migrationsverket, Statens 

institutionsstyrelse, polisen och Arbetsförmedlingen kan inhämtas. Med hjälp av 

personutredningen så lämnar frivårdsinspektören in ett yttrande om påföljd till domstolen.  Så 

länge som yttrandet finns hos frivården så är handlingen sekretessbelagd, men när yttrandet är 

expedierat till domstolen så betraktas den som en offentlig handling. 

Domstolar tar i stort sett hänsyn till förslaget och använder den som underlag i bedömningen 

(Kriminalvården, 2015). Svensson och Persson (2010) belyser personutredningars syfte och 

menar att det är framför allt för att leda till ett påföljdsförslag och för det andra att fungera 

som en planering i fall påföljden skulle vara verkställighet. Det första syftet uppfylls genom 

en riskbedömning medan det andra uppfylls genom undersökning av klientens behov och 

mottaglighet till olika insatser. 

Påföljdsförslaget som ges av frivårdsinspektör och motiveringen till förslag av påföljd ska i 

enlighet med lagen vara könsneutralt. Personutredningen anses ha en avgörande roll eftersom 

den formulerar beskrivningen av den som skall dömas, vilket påverkar hur denna misstänkta 

uppfattas när påföljden skall väljas (Kriminalvården, 2015). Det är anledning till att 

jämställdhetsprincipen bör/skall iakttas och respekteras i personutredningsprocessen med 

tanken på så många personutredningar som görs i Sverige varje år. Eftersom att 

kriminalvården var en av de 41 myndigheterna som ingick i JiM:s projekt förutsätts att all 

kriminalvårdens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv (JiM, 2013). 

Tidigare forskning 

Frivårdsinspektörens yrkesroll 

Wåglund (1999) har i en intervjustudie beskrivit olika socionomers yrkesroll och hon menar 

att utredningsdelen är det arbetsmoment som förekommer hos de flesta intervjupersonerna 

medan olika former av samtal förekommer inom samtliga arbetsområden. Socionomerna 

framhåller att det är viktigt att som person kunna möta människor, vara nyfiken och ärlig. 

Svensson (2001) har i sin avhandling påvisat att det finns olika förhållningssätt och 

handlingar för varje aktör inom frivården. Författaren menar att det mellan 

frivårdsinspektören och klienten finns en ojämlikhet som är stabil. Det finns stöd och 
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kontrollfunktioner som får olika betydelse beroende på i vilket sammanhang de används och 

av vem. Svensson (2001) använder begreppet position i sitt val av olika möjliga 

förhållningssätt. Om frivårdsinspektören och klienten har en gemensam uppfattning om vad 

som ska ske i mötet så finns en konkurrens, samstämmighet i mötet. Om det inte finns en 

överenstämmelse i mötet så kommer hat och motstånd att tydliggöras. De olika aktörerna 

kommer att ha olika uppfattning om vad mötet handlar om och vad meningen är med 

frivården. På det sättet menar författaren att stöd och hjälp inte kan skiljas från kontroll och 

disciplinering. Klienten disciplineras genom den frivårdspåföljd som frivårdsinspektören 

förfogar över. 

 

Arbetet som frivårdsinspektör har beskrivits i en artikel av Marilyn Gregory (2011). I början 

av sin yrkeskarriär så upplevde hon en kognitiv dissonans i sitt arbete, olika uppfattningar på 

en och samma roll. För att förminska den konflikt som uppstod i arbetet så var nya tankar 

eller föreställningar tvungna att konstrueras för att på så sätt skapa balans i det egna 

tänkandet. Gregory menar att arbetet som frivårdsinspektör skiljer sig från annat socialt 

arbete där stöd och behandling är huvuduppdraget . I traditionellt behandlingsarbete så kan 

den yrkesverksamma använda sig av erfarenheter från tidigare situationer medan i arbetet 

som frivårdsinspektör så skiljer sig situationen från tidigare erfarenheter och därigenom 

måste frivårdsinspektören anpassa sitt arbete till nya situationer , vilka Gregory kallar ”på –

plats –experiment”. Gregory menar att detta påverkar anpassningen till arbetet. 

  

Bedömning 

Perssons (2012) forskning hade för avsikt att undersöka hur frivårdsinspektörer avser 

riskbedömningar före tingsrättens avhandlingar. Detta i syfte att utvärdera lämplig påföljd. 

Vidare hade forskning för avsikt att undersöka om frivårdsinspektörer använder sig av 

personutredningars manual eller inte. Forskningen gjordes på 1320 personutredningar och 18 

intervjuer spelades in. Perssons (2012) forskning visar att frivårdsinspektörer ofta tenderar att 

inte följa kriminalvårdens målsättningar och fokuserar istället på klientens behov och sociala 

sammanhanget, vilket minskar vikten av att ta hänsyn till riskfaktorer. Vidare menar Persson 

(2012) att vissa forskare i Europa hävdar att fokusen på riskfaktorer under personutredningen 

minskar socialarbetarens professionalism. Anledning till detta menar forskarna är att sociala 

sammanhang spelar stor roll i klientens rehabilitering och det måste 

socialarbetaren/frivårdsinspektörer ta hänsyn till. Detta instämmer, menar författaren, med 

det som framkom från de 18 intervjuer med frivårdsinspektörer, nämligen att riskbegreppet 

framkom sällan utan rekonstruerades genom olika förklaringar. Citat från en av intervjuerna 

tydliggör detta: "Jag har träffat denna kvinna, när du började prata, hon hade en hel del 

uppdämd... hon behövde prata. Det är också riskbedömning” (Persson, 2012). Trots att 

frivårdsinspektörer tenderar att bortse från kriminalvårdens riktlinjer genom att inte följa 

manualer, måste/brukar varje personutredning samt dess påföljdsförslag diskuteras bland 

kollegorna. Detta anses vara en fördel eftersom att det blir många som får en överblick i 

klientens livssituation, vilket underlättar riskbedömningen (ibid).  

 

Påföljder 

Petters (2008) studie visar i sin tur att det förekommer en könsskillnad i hur påföljdsförslag 

formas. Nämligen att kvinnors orsak till att begå brott förklaras och motiveras ännu mer än 

männens. Studien tar upp exempel av en kvinna som körde bil rattfull och som under 

personutredningen skämdes mycket, vilket påverkar utredare men inte skulle vara fallet om 

det var en man. Petters (2008) menar att anledning till detta är att män uppfattas vanligt vara 

rattfyllerister inom kriminalvårdens uppfattning och behöver inte förklara mer. Vidare menar 

Petters (2008) att en forskning har visat att det finns skillnad i vilka påföljder män och 
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kvinnor får, nämligen att män ofta döms hårdare än kvinnor. Det har identifierats att det är 

brist på forskning kring jämställdhetsintegreringen inom frivården gällande bedömning i 

personutredningar. Avslutningsvis belyser Bruhn (2013) att än i dag har inte gjorts så många 

studier kring den frågan och att de få undersökningar som finns utförs av kriminalvården 

själv som på sätt och viss inte kan granska sig själv. 

 

Annison (2009) menar att kvinnor utgör en liten del av dömda brottslingar i jämförelse med 

män. Hon menar att kvinnor därför alltid varit en liten målgrupp för villkorlig dom i frihet. 

Vidare beskrivs kvinnor som begått brott i tidigare publikationer av Probation Journal ur en 

patriarkal och positiv syn. Det förekommer exempel ur tidsskriften från 1946 där en kvinnas 

brott förklaras som påföljden av ”a misplaced spirit of adventure” och menat att bara hon 

gifter sig så löser sig hennes kriminella bana då mannen kan hålla henne från brottsligheter 

istället för en övervakare. Annison (2009) förklarar att denna syn på kvinnor även delades av 

kvinnliga artikelskrivares bidrag till tidsskriften. Av en kvinnlig artikelskrivare från 1949 

beskrivs i en rapport till tidsskriften den kvinnliga förövarens brott utifrån problemen med att 

vara ung kvinna till skillnad från unga män. Den kvinnliga artikelskrivaren menar även att 

förövarens egoism, ansvarslöshet och antisociala beteende kan förklaras med hennes brist på 

säkerhet och kärlek i hemmet. Under 1970-talet och framåt har dessa beskrivningar av 

kvinnors sociala roll och ansvar kritiserats av feminister. Vidare menar Annison (2009) att 

synen på kvinnor under 2000-talet har utvecklats och förändrats till en mer jämställd syn och 

att detta även syns i tidsskriften Probation Journal. Hon menar dock att det är en lång väg 

kvar tills synen på män och kvinnor som begår brott från den sociala och kriminella rättvisans 

perspektiv är jämställd. 

I en rapport från kriminalvårdens utvecklingsenhet (Johansson, Dernevik & Johansson, 2010) 

redovisas en jämförande beskrivning av långtidsdömda män på Kumla anstalten och 

långtidsdömda kvinnor på Hinseberg. Rapporten bygger på sammanställning av olika faktorer 

under en tioårsperiod. Sammanställningen och beskrivningarna i rapporten bygger på data  

omfattande 5175 män och 430 kvinnor. Av den data som redovisar tidigare straff för män och 

kvinnor så uppvisar männen att olika typer av straff var likartad för män över tid medan 

proportionen mellan olika tidigare straff för kvinnor varierade. Andelen aldrig tidigare dömda 

kvinnor minskade medan de kvinnor som dömts till andra påföljder än fängelse blev 

procentuellt fler över tidens gång. Rapporten antyder utifrån statistiken att den 

personlighetsmässiga problematiken som kan associeras till brott skulle kunna vara 

annorlunda för män och kvinnor. Författarna till rapporten menar att detta motiverar en 

differentierad behandling och riskhantering. ”Men det kan samtidigt dock inte uteslutas att 

män och kvinnor med liknande personlighetsproblematik helt enkelt uppfattas olika utifrån 

skilda bedömares sociala perception av kön och beteende” (Johansson, Dernevik & 

Johansson, 2010, s. 58). 

Heather Deane (2000) har redovisat forskning som gjordes i England, USA och Australien 

som undersökte förekomsten av fördomar och ojämställdhet i personutredning inför 

huvudförhandlingar i domstolar. Undersökningen gjordes på 152 personutredningar i olika 

domstolar i de ovannämnda länder där fokusen var att se hur ras och kön reproduceras i 

påföljdsförslagen. Resultaten visade att det förekommer rasfördomar i personutredning. Det 

vill säga att det fanns några skillnader i hur Nya Zeelands urfolk och European Nya 

Zeelandsfolk dömdes och vilka påföljdsförslag de fick. Trots detta visade forskningen att den 

tydliga skillnaden handlade om ojämställdheten i personutredningar i amerikanska och 

australienska domstolar. Ojämställdheten gällde mest den samhällsbaserade dömda påföljden 

där män är överrepresenterade medan kvinnor ofta dömdes till villkorlig dom. Forskning i 

Nya Zeeland 1985 visade att kriminalvårdens personutredningar hade stor betydelse för hur 
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människor dömdes. Detta ledde till att regeringen ville att kriminalvården skulle skriva ett 

fullständig yttrande för att förebygga förekomsten av ras fördomar och ojämställdhet. Trots 

detta har inga stora förändringar gjorts gällande rasfördomar och ojämställdhet i 

personutredningars påföljdsförslag. Nämligen att olika raser och kön döms fortfarande olika 

på 2000-talet (ibid). Enligt Deane (2000) har några studier gjorts kring problematiken och har 

försökt att förklara anledning till förekomst av ras fördomar och ojämställdhet i 

personutredningars påföljdsförslag. Jackson (1988) i Deane (2000) menade att det är det 

juridiskt breda handlingsutrymmet som ofta orsakar detta även om lagen är könsneutral. 

Voakes och Fowler (1989) i Deane (2000) menade i sin tur att rättsligt viktiga faktorer, 

exempelvis arten och allvaret av de begångna brotten samt tidigare kriminalregister bidrar till 

att samma ras eller kön ofta stämplas och uppfattas bete sig på samma sätt. Deanes (2000) 

slutsats gällande studiens förklaringar var att de var motsägelsefulla i och med att skillnader 

visade sig i olika länder och i olika domstolar.  

Könstillhörighet 

I forskningsrapport om Våldsbrottslighet från Kriminalvårdsverket (Frisell & Långström, 

2014) så konstateras att män oftare än kvinnor döms för våldsbrott. Livstidsrisken är 10 

gånger högre för män. Andelen kvinnor som lagförs för olika typer av brott är ca 13 % av 

befolkningen. Även om det finns få studier så verkar det som om riskfaktorer för våldsbrott 

och antisocialt beteende finns i lika hög grad hos kvinnor som hos män. Forskarna menar att 

män och kvinnor kan dela riskfaktorer men att vara kvinna kan fungera som en skyddande 

faktor (ibid).  

 

Lindberg (2005, s. 61) beskriver i sin studie av kvinnorna på Hinseberg att de intagna 

upplever sig bli behandlade som barn av vårdarna (infantilisering). Vårdarna kan tilltala dem 

med uttryck som ”lilla gumman” och ”flickor” trots att de intagna är vuxna kvinnor. Lindberg 

menar även att sättet att kommunicera kan jämföras  som roller mellan vuxna och olydiga 

barn. Lindberg menar att detta förhållningssätt kan tolkas utifrån en över och underordning 

mellan personal och intagna ur ett rollperspektiv. Ur ett genusperspektiv så kan personalens 

bemötande tolkas som bemötandet förminskar kvinnorna så att de bättre passar in i en 

normativ kvinnosyn där kvinnor är underordnade. 

Teoretisk tolkningsram 
För att tolka den empirin som studien grundar sig på har valts att använda genusteori och 

kognitiv dissonansteori. Studien har för avsikt att undersöka hur frivårdsinspektörer uppfattar 

och förhåller sig till könsskillnader i personutredningar. Detta kan förstås genom att uppfatta 

hur könet skapas och uppfattas samt hur individens handlingar påverkas av egna värderingar 

och tankar och vice versa. Yvonne Hirdman (2003) belyser två genusbegrepp som har sin 

grund i socialkonstruktionismen och som lyfter upp könsskapelsen ute i samhället. Dessa 

begrepp är genussystem och genuskontrakt som författaren använder sig av för att förklara 

genusperspektivet. Leon Festinger (1957) i sin tur poängterar vikten av att förstå individens 

förhållningssätt genom kognitiv dissonansteori. 

 

Genussystem 

Enligt Hirdman (2003) kännetecknas genussystemet av en ordningsstruktur av kön där det 

kvinnliga ofta är underordnat det manliga. Denna ordningsstruktur av kön existerar i 

förhållande till andra samhällets sociala ordningar och påverkar hur människor beter sig och 

uppfattar varandra. Det vill säga att oavsett om män och kvinnor bedöms utifrån etnicitet, 

social klass eller kriminalitet, kommer det manliga vara överordnat det kvinnliga oberoende 

av sistnämnda ordningar (ibid). Vidare menar Hirdman (2003) att genussystemet grundar sig 
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på två principer som är, dikotomi och hierarki principen. Dikotomiprincipen betyder att det är 

stor skillnad att vara en man än att vara en kvinna, eller enkelt sagt, en man är inte en kvinna. 

Detta uppfattas som att manligt och kvinnligt är två olika kön men genom genus kommer in 

vad en man kontra en kvinna kan, får eller bör göra och vara. Det vill säga att när 

genusperspektivet görs, uppkommer skillnader som egentligen inte finns. Hierarkiprincipen i 

sin tur innebär att det manliga könet är det normgivande könet medan det kvinnliga blir 

istället det deskriptiva. Det betyder att män ska vara övermäktiga över kvinnor och att 

kvinnor måste underordna sig män (ibid). Vidare menar Hirdman (2003) att dessa två 

principer som genussystemet utgår ifrån beskriver vilka förväntningar människor har hos män 

och kvinnor. Det skapar hos båda könen förmågan att vilja eller motvilja att uppfylla dessa 

förväntningar, vilket definierar hur systemet reproducerar sig eller inte. Väljer män och 

kvinnor att bete sig utifrån förväntningarna kommer systemet att reproducera sig, annars blir 

det motsatt effekt (ibid). 

Genuskontrakt 

Hirdman (2003) menar att genuskontrakt karakteriseras av ett osynligt och omedvetet 

kontrakt mellan könen. Kontraktet beskriver de olika skyldigheter och rättigheter könen har i 

förhållande till varandra. Detta förekommer i varje tidsperiod och i alla kulturer där varje 

samhälle har sitt eget kontrakt mellan könen. Här problematiserar författaren och menar att 

både män och kvinnor är fångade av det osynliga kontrakt som kännetecknas av de olika 

samhällsnormerna som alla förväntas uppfylla (ibid). Vidare menar Hirdman (2003) att 

genuskontraktet är den som upprätthåller genussystemets dikotomier och hierarkier, vilket 

leder till att genus upprepas om och om igen. Detta innebär att både könen plågas av det 

strukturella och kulturella tvång som visar sig i genussystemet och genuskontraktet. 

Exempelvis i vissa samhällen förväntas män kunna försörja hela familjen medan kvinnor tar 

hand om barnen. I motsatta omständigheter, nämligen om en kvinna jobbar och försörjer 

familjen medan mannen är hemma, kan detta uppfattas som normbrytande beteende, trots att 

ingenting säger att det ska vara så, förutom det osynliga kontraktet som upprätthåller 

dikotomi och hierarkiprincipen. 

Sammanfattningsvis menar Hirdman (2003) att genus definieras av genuskontrakt och 

genussystem som beskriver hur könsskillnader uppfattas, skapas och upprätthålls ute i 

samhället. Detta påvisar att genus är socialt skapat och skiljer sig med könsrollen som 

människor har förmåga att ta på sig, eller inte, rollen som man eller kvinna. Dessa begrepp 

anses vara relevanta för att tolka och analysera det empiriska materialet eftersom studien har 

för avsikt att undersöka om det finns könsrelaterade mönster och variationer i hur 

personutredningar bedöms. Undersökningen fokuserar sig på hur könet uppfattas, skapas och 

upprätthålls i genusperspektivet (Hirdman, 2003), också i bedömningar och motiveringar 

gjorda av frivårdsinspektörer.  

Kognitiv dissonans 

Festinger (1957) är en av grundarna av kognitiv dissonansteori. Enligt författaren är 

dissonansteori det förhållande som finns mellan en individs beteende och tankar eller 

värderingar. Det vill säga att om en individ beter sig på ett sätt som inte överensstämmer med 

dess egna tankar och värderingar, uppkommer ett psykologiskt missnöje. Det psykologiska 

missnöjet är det som kallas kognitiv dissonans. Individer tenderar ofta att reducera detta 

missnöje på olika sätt för att sammanfoga handlingar med egna tankar och värderingar. Detta 

gör att kognitiv dissonans uppfattas vara en motivationsaspekt att sträva efter tillfredsställelse 

i egna handlingar och tankar (ibid). Vidare menar Festinger (1957) att kognitiv dissonans 

uppkommer också när en individ möter nya informationer eller omständigheter som strider 

mot sina egna värderingar, förhållningsätt och åsikter. Anledning till detta är att individen 
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upplever känslan av att inte ha kontroll över beslutet, handlingen eller beteendet som ska ske. 

Resultaten blir då att individen undviker omständigheter och handlingar som skulle innebära 

ett obehag, nämligen skulle skapa en kognitiv dissonans. Individen tenderar då att hålla sig 

vid de omständigheter och handlingar som överensstämmer med egna värderingar och tankar 

från den kulturella omgivning individen växt i eller befinner sig i (Festinger, 1957). Kognitiv 

dissonansteori uppfattas som individens magkänsla av vad som är det rätta att göra för att 

fortsätta må bra och undvika allt som skapar motsatt effekt. Exempelvis när man får en ny 

anställning med förhoppning att arbeta med uppgifter som överensstämmer med egna åsikter, 

värderingar och tankar, men upptäcker att så inte är fallet. Då ska individen välja att hoppa av 

jobbet eller anpassa sina värderingar till fördelar med denna nya anställning för att minska 

eller förebygga missnöjet som skapar den kognitiva dissonansen. Med detta uppfattas att den 

kognitiva dissonansen kan vara nästan oundviklig där ett beslut ska fattas eller samråda med 

andra som inte har samma värderingar eller tankar. Vilket försvarar reducering av 

dissonansen som bara kan ske genom att anpassa sig till andras åsikter, adoptera deras 

värderingar eller få andra att hålla med ens egna värderingar. Allt detta är svårt eftersom att 

de flesta föredrar att helst hålla fast vid egna värderingar och tankar (Festinger, 1957). 

Fortsättningsvis menar Festinger (1957) att alla beslut som innebär en påverkan på en annan 

individ i form av förlust eller tvång till något, tenderar beslutfattare att söka motiveringar som 

ska rättfärdiga sin förhållningsätt. Det vill säga att beslutfattare strävar efter att reducera 

dissonansen genom att tänka på fördelen med beslutet (ibid).  

Sammanfattningsvis menar Festinger (1957) att genom kognitiv dissonansteori uppfattas hur 

individens värderingar och tankar påverkar dess beteende och vice versa. Hur individer 

agerar och fattar beslut överensstämmer oftast med deras värderingar från den kulturella 

omgivningen de växt upp i eller de befinner sig i. Detta för att ha en tillfredställande 

magkänsla och reducera obehag (dissonansen).  

Metod 

Kvalitativ forskningsdesign. 

För att uppfylla uppsatsens syfte ansågs en kvalitativ vinjettstudie vara den lämpligaste 

metoden. Bryman (2011) menar att vinjettstudie i förhållande till intervjuer stärker 

reliabiliteten i studien, nämligen att intervjupersonerna inte påverkar varandra i en stor 

utsträckning. Herz och Kullberg, (2012) i sin tur belyser att vinjettstudier syftar till att 

inhämta väsentliga svar från intervjupersoner som sedan ska analyseras. Vidare menar 

Bryman (2011) att den kvalitativa intervjumetodens förutsättning är att åstadkomma en tydlig 

kunskap om individens/människornas beteende genom att beskriva tankar, attityder och yttre 

faktorer som påverkar detta. Det vill säga anledning till ett visst beteende och det som 

frambringar detta. Eftersom att studien hade för avsikt att undersöka könsrelaterade skillnader 

i personutredningar genom att förstå variationer i bedömningar, ansågs den metoden relevant 

för att besvara frågeställningarna. Trots detta lyfter Herz och Kullberg (2012) upp att en 

nackdel med vinjettstudier är att det finns en risk att män och kvinnor hålls isär, vilket kan 

leda till att en tydlig könskategorisering skapas. Ännu en nackdel, menar författarna är att 

intervjupersoners svar på bedömning är en beskrivning av hur respondenterna ska/skulle 

bedöma. Med detta blir det svårt att analysera om detta stämmer med den vanliga 

rutinmässiga eller riktlinjens bedömning i personutredningar (ibid). Här uppfattas att 

frivårdsinspektörer kan beskriva ett sätt de skulle bedöma ett fall men att detta skulle skilja 

sig med hur detta skulle vara i verkligheten. Detta på grund av hur mycket jobb de har och 

vilket bemötande de fick med den misstänkta samt om de var stressade eller inte den dagen. 
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I denna studie bestod vinjetterna av två nästan identiska fallbeskrivningar som 

intervjupersoner ska ta ställning till och bedöma. Enda skillnaden i vinjetterna var kön där 

den ena fallbeskrivningen handlade om en man medan den andra handlade om en kvinna. 

Syftet var att se om lika fallbeskrivningar bedömdes på olika sätt beroende på om det var en 

man eller kvinna samt få uppfattning om varför det var så med hjälp av utförda intervjuer.

  

Litteratursökning 

Datainsamlingen för studien har genomförts i databaserna LIBRIS och Örebro universitets 

databas Voyager samt artikeldatabaserna ELIN@orebro och Social Service Abstracts. 

Sökorden som har använts är frivården, påföljder och genus samt på engelska probation 

officer, crime, judging, gender, gender differences. Dessa sökord har använts i olika 

kombinationer för att få fram artiklar relaterade till studiens syfte och frågeställningar. 

Artiklar som inte handlat om eller haft fokus på könsskillnader eller könsskillnader vid 

påföljdsbedömning har exkluderats efter genomläsning av texterna. Eftersom 

personutredningar inte genomförs i alla länder har artiklar med könsskillnader vid påföljder 

mellan män och kvinnor vid till exempel domstol dock inkluderats till avsnittet med tidigare 

forskning. Vidare har referenser från tidigare uppsatser som hittats efter sökningsprocess 

innehållande sökord ovan använts där relevans för uppsatsens syfte använts. Även 

kurslitteratur som tidigare använts under socionomutbildningen har använts i denna studie. 

Urvalsförfarandet 

Studiens urval bestod av ett syftesbestämt urval också kallad målstyrda urval som bestod av 

ett få antal frivårdsinspektörer. Detta innebär att studien inte har för avsikt att generalisera 

resultatet till ett stort/hela (svenska) populationen. Detta stämmer med kvalitativa metodens 

syfte som inte är att (alltid) generalisera resultatet utan bara förstå ett visst 

beteende/antagande och det som påverkar/bidrar till dess ankomst (Bryman, 2011).   

Urvalsförfarandet till intervjuerna var att respondenterna skulle vara frivårdsinspektörer med 

erfarenhet av att arbeta med eller att ha arbetat med personutredningar inom frivården. 

Informationsbrev (se Bilaga 1) skickades ut till chef på frivården att vidarebefordra till 

personal som arbetar med personutredningar. Urvalet av respondenter gjordes utifrån ett 

frivårdskontor i region Mitt, med hjälp av en person som hade kontakter med arbetsstället. 

Därefter har respondenter som varit intresserade av att delta i studien själva kontaktat oss på 

telefon och mail. Eftersom bara ett begränsat antal personer på frivården sysslade med endast 

personutredningar har även andra med tidigare erfarenhet av att göra personutredningar 

tillfrågats delta i studien. Vinjetterna skickades ut via mail till 5 personutredare på ett 

frivårdskontor inom region mitt. Samtliga respondenter var utbildade socionomer. 

Respondenterna hade varit yrkesverksamma inom kriminalvård/frivård i minst sex år samt 

arbetat med personutredning. Två av respondenterna fick fall där vinjetten handlade om en 

man och tre fick fall där vinjetten handlade om en kvinna. Respondenterna har benämnts 

(IP1, IP2, IP3, IP4, IP5) för att ge anonymitetsskydd och för att skilja deras svar åt i 

redovisningen. 

Vetenskapsteoretisk grund 

Under denna rubrik presenteras den vetenskapsteoretiska grund som studien vilar på och som 

påverkar hur analysen ska beskrivas. 

 

Studien grundar sig i en socialkonstruktionistisk teori. Payne (2008) hävdar att 

socialkonstruktionismen består av beskrivningen om hur könet skapas i en kulturell 

förförståelse om hur kvinnor kontra män bör vara, bete sig och göra. Detta påverkar hur män 

och kvinnor uppfattas. Alltså olika kategorier skapas ute i samhället där kvinnor och män 
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tilldelas olika egenskaper som till slut uppfattas vara självklara efter tid (Hirdman, 2003). 

Anledning till att studien ska vila på en socialkonstruktionistisk teori är för att empirins 

material ska förstås med hjälp av ett genusperspektiv som i sin tur uppfattas vara socialt 

skapat (Hirdman, 2003). Detta stämmer med studiens avsikt som är att undersöka hur kvinnor 

och män uppfattas av frivårdsinspektörer och se om detta påverkar vilken påföljdsförslag de 

tilldelas. Här kan man förstå hur frivårdsinspektörer förhåller sig till de olika könskategorier 

som Payne (2008) lyfter upp. Därför anses en socialkonstruktionistisk teori vara en relevant 

grund för studiens inriktning och analys. Med socialkonstruktionistisk teori kan förstås hur 

könsskillnader skapas ute i samhället men också i frivårdens bedömningar och motiveringar 

till påföljdsförslag. 

Datainsamling 

Studiens intervjuguide (se Bilaga 4) utformades semi-strukturerat för att kunna ställa frågorna 

i en förutbestämd ordning samt ge utrymme för att ställa följdfrågor under intervjuernas gång 

(Bryman, 2001). Det som var avgörande för intervjuguidens utformning var att få information 

om respondenternas bedömning till den fingerande fallbeskrivningen (se Bilaga 2 och 3) samt 

motivering till de angivna påföljdsförslagen. Intervjuerna som varade mellan 30-40 minuter 

var spelades in med hjälp av en mp3-spelare lånad från Örebro Universitet samt därefter 

transkriberats med hjälp av transkriberingsapparat. Samtliga intervjuer genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats i arbetsrum där de kunde genomföras ostört. Två av 

intervjuerna gjordes av Franck Mahoro och tre av Rickard Jansson. Vinjetterna skickades till 

respondenternas mailadresser en till två timmar innan intervjuerna genomfördes för att ge 

respondenterna möjlighet att svara på frågor om fallbeskrivningen. Den korta 

förberedelsetiden för att läsa in sig på vinjetterna anses ha minskat respondenternas möjlighet 

att påverka och jämföra varandras svar till intervjufrågorna. Anledningen till det var att några 

av respondenterna arbetade i samma lokaler som varandra. 

Bearbetning och analys 

Till analysen har använts kvalitativ innehållsanalys för att analysera de transkriberade 

intervjuerna. Den kvalitativa innehållsanalysen har använts som metod för att dela in 

materialet i teman samt med hjälp av kodning skapa kategorier utifrån respondenternas 

beskrivningar och motiveringar till att besvara studiens syfte (Wibeck, 2000). Kvalitativ 

innehållsanalys har använts då den inte syftar till att det endast finns ett korrekt svar och 

passar till studiens syfte då den ämnar undersöka skillnader i respondenternas bedömningar 

och motivering till påföljdsförslag (Graneheim & Lundman, 2004). 

De transkriberade intervjuerna analyserades därefter med studiens frågeställningar som teman 

utefter citat och berättelser som passade in i studiens respektive frågeställningar. De teman 

som använts till resultatet har varit: ”Bedömning och motivering till påföljdsförslag”, 

”Påföljdsförslag ur ett könsrelaterat perspektiv” och ”Svårigheter i bedömning”. Det 

sistnämnda temat har delats in i två underkategorier, nämligen ”Manliga och kvinnliga 

klienters inställning vid personutredning” och ”Kollegors påverkan på de egna attityderna”. 

Citat från respondenterna har placerats till respektive tema i ett dokument som båda 

författarna haft tillgång till och sedan beskrivits eller citerats i studiens resultat- och 

analysavsnitt under ovan nämnda teman som rubriker. Till analysen av resultatet har använts 

den teoretiska tolkningsramen med Hirdmans (2003) teori om genussystem och 

genuskontrakt samt Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans. 

Studiens validitet och trovärdighet 

Jacobsen (2002) belyser att en studies trovärdighet handlar om att genomföra undersökningen 

på ett sådant sätt att det ska gå att lita på dess resultat utan tvivel. Detta uppnås genom att ha i 

åtanke att andra forskare skulle kunna ha samma resultat med samma studie om den skulle 
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göras om. Vidare menar författaren att en studies resultat också ska vara relevant och 

uppfylla validitet. Det kallas för studiens giltighet. Giltigheten kan i sin tur delas i två delar, 

nämligen den interna och den externa giltigheten. Intern giltighet innebär att studiens resultat 

ska vara giltig, alltså att studien mäter det som avses mätas. Detta uppnås genom att låta 

sakkunniga inom det undersökta ämnet uttala sig. Den externa giltigheten i sin tur innebär att 

studiens resultat ska kunna generaliseras till en större population (ibid). 

Vinjettstudien som genomfördes betryggade att svaren som inlämnades överensstämde med 

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

Intervjupersonerna har utgått från liknande vinjetter där bara klientens kön har ändrats. Detta 

visar sig i resultatet eftersom att de fem respondenterna gav skyddstillsyn med föreskrift 

som påföljdsförslag. Det påvisades att intervjupersonerna uppfattade vinjetterna som 

sannolikt nära verkligheten. Exempelvis IP5 uppgav att fallbeskrivningen i vinjetterna liknar 

många av de klienters fallbeskrivningar som de träffar vid personutredningar. Vidare bidrog 

vinjettstudien med att andra skulle kunna använda samma vinjetter i forskning på andra 

frivårdskontor.  Intervjuer spelades också in med hjälp av mp3-spelare och transkriberades 

för att vara tillgänglig vid bearbetning och analys. Detta visar att vi under bearbetningen och 

analysen haft tillgång till riktigt god information i och med att vi kunde gå tillbaka till den 

transkriberade texten. Allt detta bidrar till att studiens resultat kan anses trovärdigt. 

Intervjupersonernas svar bidrog till att besvara studiens syfte och med anses den interna 

giltigheten uppfyllda eftersom att studien mäter det vi ville mäta. Det vill säga undersöka hur 

frivårdsinspektörer bedömer, resonerar om och motiverar de påföljdsförslag som ges i 

personutredningar samt eventuella skillnader i bedömning och motivering till påföljdsförslag 

utifrån könsperspektiv. Att studiens frågeställningar har besvaras och att syftet är uppfyllda 

påvisar att vi har mät det som vi skulle mätt. Den externa giltigheten uppfylls inte i denna 

studie i och med att vår studie inte hade för avsikt att generalisera resultatet till en större 

population. Studiens resultat kan bara uppfattas gälla på den frivården undersökningen 

gjordes på.  Enligt Jacobsen (2002) kan ett fenomens frekvens inte generaliseras med hjälp av 

en kvalitativ studie. 

Etiska riktlinjer 

Studien utgick efter samt beaktade de 4 forskningsetiska principerna, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 

2011).  De respondenter som intervjuades har informeras om studiens syfte. Det vill säga att 

det är en C-uppsats där syftet är att undersöka hur frivårdsinspektörer bedömer och motiverar 

de påföljdsförslag som ges i personutredningar. Efter att ha tagit del av uppsatsens syfte 

(informationskravet) har respondenterna fått bestämma själva om de vill delta eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna har också givits möjlighet till att avbryta eller 

ångra sig under eller efter intervju, utan att ange orsak varför. Därför har det varit ett frivilligt 

deltagande. Detta skulle göras för att uppfylla samtyckeskravet i forskning (ibid). Vidare har 

respondenterna informerats om att deras namn inte kommer att publiceras och inte heller 

nämnas i hela uppsatsen för att studien inte har något intresse av personuppgifter som kan 

identifiera deltagaren. Detta har skett genom att skicka vinjetten till personutredares 

arbetsmail, vilka vi fått tillgång till via personutredarnas chefer som godkänt att deltagande 

sker på arbetstid utan att behöva veta vilka som skulle delta. Personutredarnas mailuppgifter 

har tagits bort så fort intervjuerna genomförts, vilket leder till att avsändaren inte kan 

identifieras av andra (konfidentialitetskravet). Studiens resultat har använts i 

undersökningssyfte och inget annat, detta för att uppfylla nyttjandeprincipen. Principen har 

också uppfyllts genom att överväga om studiens resultat kan innebära en skada för 

respondenterna, oavsett om det är privat eller yrkesmässigt. Det vill säga se till att studiens 
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resultat, oavsett om könsrelaterat mönster och variationer i bedömning visar sig eller inte, 

inte medför negativa konsekvenser för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2011). 

Resultat och Analys 
 

Resultatet analyseras med utgångspunkt från syftet med studien och frågeställningen. I 

analysen så används genusteori och begreppet kognitiv dissonans som tolkningsram 

tillsammans med viss tidigare forskning inom området. Resultaten tolkas och analyseras 

under fyra rubriker som är kopplade till frågeställningarna. Resultat presenteras först under 

varje rubrik och analyseras därefter. 

Sammanfattning av vinjett fallet 

Vinjetten handlar om en ensamstående förälder som bor tillsammans med sitt 11-åriga barn. 

Föräldern i fråga är nu klient inom kriminalvården för att hen är misstänkt för “Grovt 

narkotika brott och rattfylleri”. Vid en husrannsakan av polis hittades 24 gram amfetamin och 

14 tabletter av benzo. Klienten menar att amfetaminen är för självmedicinering av ryggsmärta 

medan benzo-tabletterna inte är hens. Husrannsakan skedde i samband med att klienten 

stoppades av polisen för en rutinkontroll och hade amfetamin i kroppen medan hen körde bil. 

Klienten har tidigare haft ett amfetaminmissbruk men menar att det nu har minskat betydligt. 

Hen har också haft en psykisk problematik i samband med separationen från sin partner som 

ledde till intag av antidepressiva mediciner. Klienten är idag arbetslös och innehar 

försörjningsstöd samt bor i en andrahandskontrakts lägenhet för att hen vräktes från tidigare 

lägenhet på grund av obetalda hyror. Klienten har en skuld på 62.000kr hos kronofogden och 

är också tidigare dömd till böter för snatteri vid de två första tillfällena samt samhällstjänst 

vid sista tillfället för ringa narkotikabrott. Domarna skedde år 2008, 2009 och 2012.  

Observera att samma uppgifter används både för manlig och kvinnlig vinjett, därför benämns 

klientens kön som “hen” för att innefatta båda fallbeskrivningarna (se Bilaga 2 och 3). 

Bedömning och motivering till påföljdsförslag  

Vad gäller påföljdsbedömning vid den aktuella fallbeskrivningen (se Bilaga 2 och 3) menar 

samtliga intervjupersoner att klienten inte är lämpad för samhällstjänst. Detta motiveras med 

att klienten inte skulle klara av att utföra samhällstjänst på det regelbundna sätt som krävs 

och att samhällstjänst inte heller är riktad till den målgrupp som är misstänkt för 

narkotikabrott. IP 2 (vinjett Anna) betonar just att personen inte bedöms klara 

regelbundenheten: 

Personen är inte lämplig för samhällstjänst eftersom hon inte skulle klara att gå regelbundet 

på en samhällstjänst. Samhällstjänst är inte tänkt för den målgruppen. 

I de inkomna intervjusvaren som avser vinjetten ”Anna” har samtliga personutredarna 

kommit fram till ett förslag i form av skyddstillsyn som frivårdspåföljd. Två av 

intervjupersonerna anser att skyddstillsyn ska förenas med föreskrift om motiverande samtal i 

kriminalvården (MIK) eller föreskrift om att följa en planering från socialtjänsten om en 

missbruksavvänjande behandling. En av intervjupersonerna föreslår inte någon föreskrift i 

kombination med skyddstillsyn med motiveringen att personutredaren tror att det kommer att 

misslyckas på en gång, och att klienten inte kommer att klara att vara drogfri. Två av 

personutredarna diskuterar påföljden fängelse men kommer fram till att det inte skulle 

innebära någon förändring av hennes livssituation och ett kortare fängelsestraff skulle även 

innebära som en personutredare uttrycker det att ”då har man liksom gett upp lite”. 
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I de inkomna svaren avseende vinjetten ”Andreas” så skiljer sig svaren angående om 

skyddstillsyn är lämpligt eller inte. En av personutredarna menar att utifrån 

brottsrubriceringen så får han fängelse men att personutredaren kan föreslå en kontraktsvård 

med ett sådant innehåll som ger rätten en tyngd att kunna välja en icke-frihetsberövande 

påföljd. Den andra personutredaren menar att klienten riskerar ett fängelsestraff men 

personutredaren skulle ändå föreslå skyddstillsyn med föreskrift om ett ganska omfattande 

behandlingsinnehåll och även kontroll av nykterhet och drogfrihet. 

Fyra av dessa fem personutredare (som har nästan identiska vinjetter då det bara är könet och 

namnet på klienten i texten som är utbytt) har givit nästan lika förslag på påföljd, nämligen 

skyddstillsyn med eller utan föreskrift. Det är endast en personutredare som utifrån 

brottsrubriceringen föreslagit påföljden fängelse men med tillägget att en välmotiverad 

kontraktsvård kan ge rätten en möjlighet att inte välja fängelse som påföljd. I frågan om 

samhällstjänst så finns en överensstämmelse mellan personutredarna om att denna påföljd 

inte är lämplig. Svensson och Persson (2011) belyser i sin forskning att personutredningarnas 

syfte bland annat är en undersökning av klientens behov och mottaglighet till olika insatser. 

Detta resultat visar inte på några större skillnader i hur frivårdsinspektörernas bedömer och 

motiverar sina påföljdsförslag. Det förekommer dock vissa variationer och hur ska dessa 

variationer tolkas? Festingers teori om kognitiv dissonans (1957) kan vara behjälplig i 

analysen av denna variation.  

Festinger menar att vid alla beslut som innebär en påverkan på en annan individ i form av 

förlust eller tvång till något, tenderar beslutsfattaren att söka motiveringar som ska rättfärdiga 

sitt förhållningssätt. Festinger menar att beslutsfattaren strävar efter att reducera dissonansen 

genom att tänka på fördelen med beslutet. Beslutsfattaren måste fatta beslut för och emot de 

påföljdsförslag som finns att tillgå för brottet och vad det kommer att innebära för klienten. 

Fyra av personutredarna diskuterar kring fängelsestraff vilket är den påföljd enligt 

brottsbalken som följer på det brott som anges i vinjetten. I sitt resonemang så söker 

personutredarna hitta motiveringar till varför ett icke-frihetsberövande straff är en mer 

lämplig påföljd. Anledningen till att personutredarna bedömer och motiverar påföljdsfrågan 

kan vara att personutredarens egen uppfattning om lagstiftarens påföljdsförslag inte 

överensstämmer med den egna uppfattningen om påföljd för brottet. För att uppnå en egen 

inre tillfredsställelse i tankar och handlingar, vilket Festinger (1957) benämner som kognitiv 

dissonans så väljer personutredaren en påföljd som stämmer överens med sin egen inre 

övertygelse om vilken påföljd som ska följa på brottet.  

Personutredaren strävar efter att hitta motiveringar som ska rättfärdiga sitt förhållningssätt. 

Enligt teorin om kognitiv dissonans så strävar personutredaren att reducera dissonansen 

genom att tänka på fördelen med beslutet. Personutredaren strävar efter att själv må bra i hur 

denne agerat i sin motivering och val av påföljd. Det är bara en personutredare som anser att 

fängelse är den påföljd som följer på brottets art. Även denne personutredare som anger 

fängelse som påföljd menar att ett välformulerat förslag om kontraktsvård kan ge dömande 

instans valmöjlighet i påföljdsfrågan. På samma sätt som de personutredare som väljer en 

icke-frihetsberövande påföljd så kan den personutredare som väljer att överlämna till 

domstolen att bestämma påföljden på så sätt reducera den kognitiva dissonansen. 

Personutredaren kan på så sätt reducera dissonansen i sitt påföljdsförslag genom att ge en 

öppning till dömande instans om valmöjlighet för dem i påföljdsförslaget. Samtliga 

personutredare genom sina motiveringar i påföljdsfrågan som inte innebär en 

frihetsberövande påföljd kan utifrån Festingers (1957) dissonansteori förstås utifrån att 

personutredarna vill kunna rättfärdiga och motivera sina val inför klienten. 
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Ingen av personutredarna anser att klienten är lämpad för samhällstjänst. Personutredarna kan 

hitta förklaring till varför klienten inte är lämplig för samhällstjänst då klienten genom sitt 

missbruk inte ingår i den målgrupp som samhällstjänst riktas mot. Utifrån Festingers (1957) 

dissonansteori uppstår ingen svårighet i detta val av påföljd eftersom lagstiftningen tydligt 

anger förutsättningarna för samhällstjänst.  

Sammantaget visar analysen av motiveringen och val av påföljd av personutredare i denna 

studie att resultaten inte stämmer överens med tidigare forskning av Persson (2012) avseende 

påföljden samhällstjänst. Forskning som visar att frivårdsinspektörer ofta tenderar att inte 

följa kriminalvårdens målsättning att minska risken för återfall i brott samt värdegrunden om 

objektivitet. Frivårdsinspektörer fokuserar istället på klientens behov och sociala 

sammanhang, vilket minskar vikten av att ta hänsyn till riskfaktorer. Perssons forskning visar 

att trots riskfaktorer som missbruk så ökar lämplighetsbedömningarna för samhällstjänst trots 

att en separat föreskrift till personutredningar (2006:21) lyfter fram missbruk som 

svårförenligt med samhällstjänst (Persson, 2012). 

 

Påföljdsförslag ur ett könsrelaterat perspektiv 

I samtliga svar som avser vinjetten ”Anna” har personutredarna i sina påföljdsmotiveringar 

vägt in aspekter runt den kvinnliga vinjetten om att kvinnan behöver hjälp, har ett behov av 

ytterligare insats och att den sociala situationen runt kvinnan är rörig. Det är tydligt att 

personutredarna vill ge en bakgrundsbeskrivning av kvinnans livssituation när de ska ge ett 

förslag om påföljd. Samtliga personutredare har utifrån tidigare avsnitt motiverat att 

skyddstillsyn är den lämpligaste påföljden. Två av personutredarna har även bedömt att 

påföljden ska kombineras med föreskrift. Ingen av personutredarna bedömer henne heller 

som lämplig att utföra påföljden samhällstjänst. I den forskning som finns runt 

påföljdsförslag visar Petters (2008)  att det finns en könsskillnad i att män ofta döms hårdare 

än kvinnor och att kvinnors orsak till att begå brott förklaras och motiveras mer än männens. 

En av personutredarna uttrycker även att en orosanmälan vad gäller barnet skulle göras till 

socialtjänsten. Av de två andra personutredarna som hade vinjetten Anna så var det bara en 

av dem som kommenterade att Anna har ett barn men gjorde inte någon kommentar om att 

göra anmälan. 

 

IP2 (vinjett Anna): För jag tänker att hon ändå har behov av hjälp. Hon har ett barn [...] 

 

Utifrån Hirdmans genusmodell så kan man och kvinna anses ha olika uppgifter utifrån sina 

skilda egenskaper. Utifrån kön så är det en skillnad att vara man eller kvinna men genom 

genus så är det skillnad vad en man och en kvinna kan, får eller bör göra och vara. Kvinnans 

roll som mamma ses som naturlig. Genom att föreslå icke-frihetsberövande påföljd för 

kvinnan så kan hon finnas kvar i hemmet. Personutredarna kan sägas utifrån Hirdman (2003) 

reproducera genusordningen genom att de upprätthåller genusordningen. IP 5 (vinjett Anna):  

 

Det är väl så att kvinnor får mer chanser eller kanske får skyddstillsyn när en man skulle ha 

fått fängelse. Men då ligger det nog hos domstolen. Men vi kan inte utesluta att vi gör 

bedömningar så vi är mer benägna att föreslå övervakning eller en frivårdspåföljd på en 

kvinna. […] Vi på frivården tror att det är tingsrätten som ger lite rabatt till kvinnor så. […] 

Det kan vara så här mer mänskligt att man känner lite sympati för kvinnor att de är mer 

utsatta. Man kanske tänker att de inte har lika stor del i det hela.  

 

Forskning av Frisell och Långström (2014) visar att män oftare än kvinnor döms för 

våldsbrott och att män och kvinnor kan dela riskfaktorer. Forskarna har i sin studie kunnat 
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påvisa att våldsbrottslighet går i arv och det beror både på genetiska och miljömässiga 

faktorer som påverkar benägenheten att begå våldsbrott, men att vara kvinna kan fungera som 

en skyddande faktor. 

 

I de svar som inkommit runt vinjetten ”Andreas” så skiftar svaren vid påföljdsförslag. 

Den ena personutredaren föreslår en frihetsberövande påföljd men även en icke-

frihetsberövande påföljd utifrån en innehållsrik kontraktsvård medan den andra föreslår 

skyddstillsyn med föreskrift. Båda dessa personutredare pekar på vikten av att mannen är 

motiverad till en annan påföljd än fängelse. Ingen av personutredarna bedömer att Andreas är 

lämplig att genomföra samhällstjänst. Det finns inte heller några kommentarer om att 

Andreas har ett barn på det sätt som kommentarer finns i vinjetten om kvinnan. Däremot så 

anser båda personutredarna i vinjetten till mannen att en orosanmälan bör göras till 

socialtjänsten angående barnet. 

 

IP4 (vinjett Andreas): Det är viktigt i ett sånt sammanhang att personen som blir dömd också 

är med att det blir ett behandlingsinnehåll… här är det viktigt att tala om tidigare 

kriminalitet... nu anser inte den här klienten att han har en missbruksproblematik… viktigt att 

göra en barnanmälan. 

 

De beskrivningar som finns runt mannen handlar om hans missbruksproblematik och 

kriminalitet. Livssituationen i övrigt kommenteras inte på annat sätt än att mannen har stora 

behov. Personutredarna har inte vägt in aspekter runt livssituationen på det sätt som 

personutredarna har gjort i vinjetten runt Anna. På frågan om personutredares påföljdsförslag 

varierar ur ett könsrelaterat perspektiv så är det tydligt att personutredarna förhåller sig till 

den ordningsstruktur som Hirdman (2003) menar kännetecknar kön där kvinnor ofta är 

underordnade män. Hirdman talar även om genuskontrakt där det bland annat innebär att 

mannen ska försörja familjen och kvinnan förväntas vara hemma och ta hand om barnen.  

 

I de resultat som redovisas så är det endast en personutredare som tagit upp den psykiska 

ohälsan, gällande den kvinnliga vinjetten. Att personutredaren tar upp detta kan enligt Petters 

(2008) innebära att den kvinnliga kriminaliteten och förslaget till påföljd behöver motiveras 

mera. På detta sätt hjälper personutredaren klienten genom förklaringen så kommer inte 

samma tyngd att läggas på det som avviker från genusnormen.  

 

Att två av personutredarna inte tar upp frågan om barnanmälan kan ses som en koppling till 

könstillhörigheten, genus. Att två av personutredarna inte reflekterar över en orosanmälan om 

barnet när barnet bor hos kvinnan måste tolkas som att personutredaren anser att kvinnan i sin 

egenskap av mamma kan ta hand om barnet trots ett missbruk och kriminalitet. Detta blir 

tydligt i analysen då det endast är en av personutredarna som avser att göra en barnanmälan 

mot kvinnan i vinjetten medan det i vinjetten om mannen i båda exemplen framgår att 

anmälan kommer att göras. Det finns en större oro hos personutredarna att göra en 

orosanmälan när det gäller mannen (kön) som inte anses lämplig att ta hand om barnet när det 

finns ett missbruk. Enligt Hirdmans (2003) genusmodell så kan detta tolkas som att mannen 

och kvinnan har skilda uppgifter i sitt föräldraskap, genom att kvinnan har en 

omhändertagande roll. En av personutredarna uttrycker skillnaden i föräldraskapet: 

 

IP 3 (vinjett Andreas): Jag tror också att föräldraperspektivet lyser igenom mer i 

personutredningar på kvinnor än på män. PAUS. Att det är viktigt att de ska ta hand om sina 

barn och så, det tror jag inte generellt sett kommer fram på samma vis i en personutredning 

om en man. 
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IP3 (vinjett Andreas): Jag tror vi har svårare generellt att acceptera att kvinnor begår brott i 

samhället som helhet. Så det är klart att kriminalvården är ju en del av samhället. Det är 

svårare att se kvinnor begå grova brott till exempel, än vad det är att män gör det. Män står 

för den mesta brottsligheten, i alla fall döms för den mesta brottsligheten. 

 

Som förklaring till detta kan utifrån Hirdmans teori antas att oavsett missbruk och 

kriminalitet så kvarstår könsordningen, att den är överordnad andra sociala ordningar. 

Kvinnan i vinjetten betraktas  trots missbruk och kriminalitet inte som dålig mor till sitt barn 

av utredarna. Att två av personutredarena med kvinnlig vinjett inte tar upp frågan om 

barnanmälan kan ses som en koppling till könstillhörigheten, genus. Enligt Hirdmans modell 

så kan detta tolkas som mannen och kvinnan har skilda uppgifter i sitt föräldraskap, genom 

att kvinnan har en omhändertagande roll. Att två av personutredarna inte reflekterar över en 

orosanmälan om barnet när barnet bor hos kvinnan måste tolkas som att personutredaren 

anser att kvinnan i sin egenskap av mamma kan ta hand om barnet trots ett missbruk och 

kriminalitet. 

 

Som svar på frågan om personutredarnas förslag varierar utifrån ett könsrelaterat perspektiv 

så visar fyra av fem personutredare i vad som kan påstås vara snarlika vinjetter, då det bara är 

kön och namn som bytts ut i texten, givit förslag till skyddstillsyn med eller utan föreskrift 

som påföljdsförslag. Påföljdsförslaget kan därmed sägas att det inte varierar i någon större 

utsträckning utifrån kön. I fråga om samhällstjänst så är det inte någon personutredare som 

bedömt vare sig Anna eller Andreas lämplig för samhällstjänst. En personutredare bedömer 

att Andreas bör dömas till ett frihetsberövande straff. Dessa resultat kan inte generaliseras 

men det överensstämmer med vad tidigare forskning visat att det finns skillnader i vilka 

påföljder män och kvinnor får, nämligen att män ofta döms hårdare än kvinnor och att det 

finns skillnader i hur påföljdsförslag motiveras utifrån kön (Petters, 2008). Om denna skillnad 

finns i hur män och kvinnor döms så måste detta även finnas med i personutredarens 

bedömning av om det är en man eller kvinna som ska ges ett påföljdsförslag. Personutredarna 

i de vinjetter som redovisats skiljer på hur de ser på de påföljdsförslag som motiveras utifrån 

kön. Påföljdsförslaget för Anna är hos samtliga personutredare skyddstillsyn med eller utan 

föreskrifter. Anna utgör inget hot i samhället och hon behöver därför inte låsas in. Anna har 

också en uppgift som mamma att ta hand om sitt barn, då det endast är en personutredare som 

avser att göra en orosanmälan. Andreas brott bedöms som allvarligare eftersom en 

personutredare menar att han ska få ett frihetsberövande straff.  Mannen uppfattas som en 

norm inom kriminalvården och utgör därmed en norm hur en missbrukare eller kriminell bör 

vara medan kvinnans kriminella handlingar behöver motiveras mera. Utifrån Hirdmans 

(2003) förklaringsmodell kan detta förklaras med att oavsett kriminaliteten så kvarstår 

könsordningen som överordnat andra sociala ordningar. 

 

I sammanställningen av studien så framkommer även att det är en skillnad hur den psykiska 

ohälsan uppmärksammas. Det är endast en personutredare som tar upp detta i vinjetten om  

Anna. IP5: 

 

Det finns en psykisk ohälsa också, depression och sedan det med dålig ekonomi alltså 

obetalda räkningar, stöld och saknar förankring på arbetsmarknad så det är sådant som man 

väger in även om man kanske inte skulle skriva med i bedömning men det är så som talar 

tydligt att det finns ett övervakningsbehov för både stöd och kontrollfunktion. 
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Ingen av de andra personutredarna tar upp detta område. I linje med Hirdmans (2003) 

förklaring om kriminalitet som ett manligt beteende så kan psykisk ohälsa antas höra ihop 

med ett kvinnligt beteende. I de vinjetter som redovisas tydliggörs detta genom föräldraskap, 

missbruk och psykisk ohälsa. Utifrån ett könsperspektiv så ska mannen antas vara stark och 

kvinnan svag. Därmed behöver personutredarna även förklara detta förhållande mer i sin 

motivering till påföljd för kvinnan än för mannen. 

 

Svårigheter i påföljdsbedömning 

 

Manliga och kvinnliga klienters inställning vid personutredning  

De fem intervjupersonerna var alla eniga om att själva bedömningen och påföljdsförslag 

sättningen är svårt i och med att det handlar om ingripande i klienternas självbestämmande 

rätt och integritet. IP4 menar att: 

 

[…] Jag tycker aldrig att det är lätt att ge förslag, påföljdsförslag, det här är ingripande i 

människans liv. Det kräver mycket arbete och mycket efter tanke. 

 

Vidare framkommer att största svårigheten i påföljdsförslagens bedömningar är klienternas 

inställning, nämligen att vissa klienter kommer gråtande och ångrar det begångna brottet, och 

oftast gäller det kvinnor. På sätt och vis tyder detta på att personen är medveten om felet och 

vill/ är motiverad att sköta sig, vilket menas av IP4. Av de fem intervjupersonerna menar tre 

att det underlättar bedömningen och tydliggör klientens behov. IP5 menar att hantering och 

bedömning av en klient som både ångrar sig och inser sin problematik känns ofta lättare. En 

sådan klient, menar vidare IP5, har en grundinställning att sköta verkställigheten, därför anses 

de vara lättare att bedöma. IP3 belyser i sin tur att de klienter som visar en liknande 

inställning som IP4 lyfter, anses ofta vara kvinnor medan män har en motsats inställning. 

Alltså att: 

 

Kvinnor gråter och ångrar sig medan män kan sitta och säga ‘Nej, jag vet inte, jag har aldrig 

varit där’. Ja, men du är ju med på bild. ‘Nej, inte jag’. Medan kvinnor ‘och min kille 

tvingade mig och jag var jätteledsen och jag mår jättedåligt för det här’. 

 

Med andra ord blir det enklare att bedöma och ge påföljdsförslag till en ångrande klient och 

som är helt medveten om det begångna brottet medan det blir svårare för en klient som bara 

förnekar och ”skiter i allting”. Det innebär att i de flesta fallen är kvinnor lättare att hantera/ 

bedöma än män eftersom att kvinnor ofta har en tillfredställande inställning vid bedömningen 

medan män inte gör det, vilket belyses av IP5. Följande två citat beskriver de två skilda 

inställningar som förekommer i möten med kvinnliga och manliga klienter. IP5 påtalar om 

mäns grundliga inställning inför bedömning i påföljdsfråga medan IP4 belyser kvinnors 

inställning vid bedömningen. 

 

IP5: vad fan ska jag hit och göra det kunde ha tagit det här på telefon, jag skiter väl i det här, 

du får säga vad du vill att jag ska komma hit, ok jag tänker komma hit om jag måste, så jag 

kommer hit en gång varannan vecka men jag tänker fan inte säga ett ord. 

 

IP4: att i vissa fall det är enklare. Jag kan däremot säga att det underlättar för mig när jag 

har en klient som sitter här och ångrar djupt och det verkar som att klienten har tagit till sig 

det här beteendet är inte ok i samhället och så här vill jag inte leva.  
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En av de fem intervjupersonerna lyfte upp ytterligare en svårighet i påföljdsförslagens 

bedömningar, det vill säga att bedöma lämplighet för samhällstjänst. Svårigheten grundar sig 

i att det finns brist på bedömningsinstrument som skulle göra alla bedömningar rättssäkra. I 

och med att det inte finns några riktlinjer av vilka som är lämpliga eller inte för 

samhällstjänst, kollar personutredare mest bara på klienternas missbruks frekvens. Det 

innebär att klinter som är i ett pågående missbruk aldrig bedöms lämpligt för samhällstjänst 

medan de som inte är i missbruk ofta gör det. Nackdelen med detta är att det är ofta bara 

klientens utsagor som finns att gå med på, nämligen klienternas uppgifter om deras 

livssituation. Säger de att det inte är i missbruk, trots att de kanske är det, om det inte finns 

andra bevis på det blir det svårt att bedöma samhällstjänsts lämplighet. IP5 beskriver detta 

genom att säga: 

 

Då blir det ofta att det inte finns något missbruk eller någon psykisk problematik. De 

bedömningarna är ganska enkelt […] samhällstjänsten kan vara ganska svår att bedöma. 

Exempelvis om det har funnits ett missbruk. 

 

Med hjälp av Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans kan personutredarnas 

förhållningssätt samt deras svårigheter i bedömning vid påföljdsförslag förstås/analyseras. 

Festinger (1957) menar att kognitiv dissonans handlar om strävan efter att handla konsekvent 

med sin attityd eller uppfattning, detta för att uppnå tillfredställelse. Dissonansen uppkommer 

när individens två uppfattningar säger mot varandra. Till exempel en ny lärare som brinner 

för att undervisa ungdomar men samtidigt har uppfattning om hur jobbigt det kan vara. Då 

kan läraren välja bort en av de egna uppfattningarna för att motivera fördelar med den andra 

uppfattningen. Enligt IP4 kan liknande dissonans konstateras inom frivården, alltså att män 

uppfattas ha en dålig inställning vid bedömning i påföljdsfrågor, vilket kan innebära en 

svårighet hos utredarna. Trots detta, menar intervjupersonerna, måste en bedömning och 

förslag till påföljd ges även om det kan betyda ett missnöje hos utredare att bemöta en manlig 

klient. Här påvisas att utredarnas handlingar påverkar deras attityd (Festinger, 1957). Det vill 

säga eftersom att en bedömning och förslag till påföljd måste ges, förändras deras attityd 

gällande manliga inställning genom att handskas med den. Denna förändring av attityden 

syftar till att reducera dissonansen hos utredarna. Klienter som är medvetna om egna 

begångna brott samt kan urskilja deras behov, underlättar för utredarna i bedömning och med 

det bedöms bättre och lättare. Detta tyder på att kvinnor, som har en bra inställning i 

bedömningen och medvetna om deras behov bedöms bättre än män. Detta stämmer med 

Persons (2012) studie som belyser att frivårdsinspektörer tenderar att bortse från 

personutredningars riktlinjer genom att mest fokusera på klienternas behov som framkommer 

i möten med dem. Vidare menar Person (2012) att vissa forskare i Europa hävdar att fokus 

ska ligga på klienternas behov och inte bara på riskfaktorer, vilket annars skulle minska 

socialarbetarens professionalism. Utifrån ovannämnda forskning kan uppfattas att det kan 

förekomma skilda bedömningar mellan kvinnor och män. IP4 påpekar gällande detta att: 

 

[...] att men det visar sig, det har visat sig och vi ser att, det är svårt o sätta fingret på men 

många gånger görs olika bedömningar mellan kvinnor och män. 

 

Vidare menar IP4 att kvinnor ofta går med på allt under personutredning för att slippa dömas 

till fängelse medan män ofta inte vill medverka vid bedömningen. Det vill säga att  kvinnor 

går med på frivårdens insatser medan män ofta inte gör. IP4 menar att: 

 

De flesta vill inte sitta i fängelse utan går ofta med på, i princip ofta vad som helst, eller vad 

som helst men behandling är ganska vanligt för föreskrift man går med på. 
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Utifrån Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans kan uppfattas att frivårdsinspektörer 

förändrar sina handlingar utifrån den nya informationen de får vid bedömningen i 

påföljdsfråga. Nämligen att kvinnor som skulle dömas till fängelse döms till skyddstillsyn för 

att de går med på frivårdens insatser. I motsats effekt döms män till fängelse på grund av 

deras inställning vid bedömningen. Brottsförebyggande rådets statistik från år 2014 stödjer 

denna slutsats där det framgår att ” Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 83 procent (91 400 

beslut) män och 17 procent (18 600 beslut) kvinnor. Fördelningen har varit likartad de 

senaste tio åren” (brå, 2015). Fördelningen kan inte uppfattas bara bero på att män döms 

hårdare medan kvinnor döms mildare utan kan också bero på att det är fler antal män som 

begår brott än kvinnor. Enligt Festinger (1957) visar ett sådant beteende, att döma annat än 

förväntad på grund av klientens inställning, syftar till att hitta en balans i egna 

förhållningssätt för att få en sinnesro och må bättre. Alltså att döma till fängelse en gråtande 

och ångrande klient skulle medföra ett missnöje hos frivårdsinspektör och leder till att mest 

män döms till fängelse. 

 

Uppfattning av kön i bedömning vid personutredning 

Som det nämnts ovan, är  de fem intervjupersonerna eniga om att klienter beter sig olika 

under möten vilket kan leda till att de bedöms och uppfattas olika. Men detta kan inte 

generaliseras till alla kvinnliga eller manliga klienter. Johansson, Dernevik och Johansson, 

(2010) poängterar också att män och kvinnor ofta uppfattas olika av bedömare trots att de har 

liknande personlighetsproblematik. Detta orsakas, menar författarna av perceptionen av 

manliga och kvinnliga kön och beteende. Det framkom i intervjuer med exempelvis IP4 att 

kvinnor tenderar att ha ett manipulativt förhållningssätt genom att gråta eller ångra begångna 

brotten. Det är detta manipulativa förhållningssätt som gör att de uppfattas ha en 

tillfredställande inställning vid bedömningen och leder till att de döms lättare och bättre. I 

kontrast till detta, menar IP4 att män ofta har ett hårt beteende vid bedömningen som visar sig 

i att de skiter i allt och medverkar inte i bedömningen. Resultatet blir att kvinnor tilldelas en 

offerroll oavsett vilka brott de har begått. Detta sker genom att ge en yttre förklaring till deras 

beteende och inte till deras egna värderingar, det vill säga att olika omständigheter påverkar 

deras beteende, vilket menas av IP4. Resultatet blir då att vara kvinna innebär ofta en 

skyddande faktor, vilket inte är fallet hos män (Petters, 2008; Frisell & Långström, 2014). 

Detta stämmer med Brottsförebyggande Rådets (2000) rapports resultat som visar att 

tingsrätten i olika delar av landet dömer på olika sätt kvinnor och män vid samma typ av 

brott. Rapportens författare menar att detta orsakas av det stora utrymme för individuella 

bedömningar av ett brottsoffer som finns, detta trots att lagen är könsneutral. Det stora 

utrymmet för individuella bedömningar är det som kan påverkas av den uppfattning utredare 

har på klientens beteende. Detta stämmer med Deanes (2000) slutsats där hon menar att 

förekomsten av fördomar och ojämställdheten i påföljdsfråga under personutredning beror på 

den juridisk bred handlingsutrymme trots att själva lagen är könsneutral. Ännu en forskning 

som belyser detta är Jackson (1988) i Deane (2000) där det beskrivs att det förekommer 

fördomar i bedömningen vid personutredning. Denna studie visar att det förekommer 

fördomar som grundar sig på könet gällande kriminella värderingar. Det vill säga att män ofta 

har kriminella värderingar  medan kvinnor begår brott på grund av yttre faktorer exempelvis 

den miljön de uppväxt i eller ekonomisk skäl. Detta stämmer med IP4 beskrivning om 

uppfattning av kvinnor. Det framkommer att kvinnors beteende förklaras mer och att de 

uppfattas vara offer (IP4) 

 

Sammanfattningsvis uppfattas utifrån ovannämnda resultatet och analysen att män och 

kvinnor beter sig olika under möten med frivårdsinspektörer vid bedömning av påföljdsfråga. 
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Deras skilda beteende innebär att kvinnors inställning vid bedömningen kan uppfattas vara 

tillfredställande i förslag till bedömning medan männens inställning inte gör det. Exempelvis 

menar IP4  att det underlättar i bedömningen när klienten är ångerfull och inser konsekvensen 

av det begångna brottet, vilket ofta visar sig hos kvinnor. Detta leder till att kvinnor döms till 

mildare straff och slipper fängelse medan män döms ofta till fängelse. Frivårdsinspektörens 

förhållningsätt kan uppfattas genom dissonans teori, nämligen att istället att döma kvinnor till 

fängelse på samma sätt som män, förändrar de deras handlingar utifrån nya informationen i 

möten med klienter. Deras förändring av beteende leder till att kvinnor inte döms till fängelse 

och syftet med detta är att hitta en balans i deras handlingar som medför reducering av 

dissonansen (Festinger, 1957). 

 

Kollegors påverkan på de egna attityderna 

Kriminalvårdens undersökningar visar att två tredjedelar av frivårdens förslag till exempelvis 

påföljden skyddstillsyn samstämmer med slutgiltiga bedömningen av domstolar, nämligen att 

de dömer ut skyddstillsynen. Detta innebär att frivården påverkar hur domstolar resonerar 

samt fastställer frivårdens bedömningar. Därför anses nödvändigt att analysera hur själva 

frivårdsinspektörerna påverkas av andra faktorer i deras bedömningar som till slut skulle 

påverka hur domstolar bedömer. 

 

Enligt de fem intervjupersonerna är förslag i påföljdsfråga ingen bedömning av en enda 

person, det vill säga den som möter klienten. Intervjupersonerna hävdar att de ofta reflekterar 

med kollegorna gällande vilken påföljd som är lämplig till en viss klient. IP5 menar gällande 

detta att det finns alltid också en chef som måste gå igenom hela yttrandet och godkänna den 

genom att skriva under innan den skickas in. IP1 i sin tur menar att skyddstillsyn gruppen 

träffas varje vecka och under kollegiet så finns det alltid en punkt där nya yttranden ska 

diskuteras: 

 

Ja, vi har ju förutom att jag kan diskutera med mina kollegor så har vi ju alltid kollegium 

varje vecka där vi kan dra de här ärendena och då gör man ju en gemensam bedömning om 

jag känner att jag måste diskutera. Alltså, hur ska jag tänka? Jag får inte ihop det här. Och 

så kommer det ett kollegium och så drar man det för sina kollegor och sen diskuterar man. 

 

Möjligheten till att diskutera påföljdsfråga i olika ärenden med sina kollegor uppskattas 

mycket och uppfattas bidra till en rättssäkerhet och trygghet både hos klienten också hos 

utredaren. Nämligen för att hindra att egna värderingar ska påverka hur bedömningen ska se 

ut och ta in andras åsikter i frågan. Detta belyses av IP1 genom att säga: 

 

[...] och det är en jättetrygghet. Både för mig som tjänsteman, för klienterna. Så det är ju 

rättssäkerhet, det är trygghet i det. 

 

Trots detta menar två av fem intervjupersoner att de ärenden där bedömningen känns enklare 

att förstå eller när de som utredare har många ärenden brukar de inte ta upp det på kollegium 

eller reflektera med andra. Det vill säga att de ärenden som diskuteras mest är de som 

uppfattas av utredaren vara komplicerade eller svåra att bedöma. Enligt IP2 finns möjligheten 

till diskussion vid behov men resurser att göra detta vid varje personutredning finns inte, 

nämligen att tiden inte skulle räcka till. IP5 menar i sin tur att yttranden inte lyfts upp för 

diskussion vid självklara bedömningar utan bara vid svåra och komplicerat ärende: 
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Ja alltså det är lite olika. Känns det bedömning självklart eller enkelt så är det inte ofta vi tar 

den i kollegium. Har man svåra ärenden eller svåra bedömning av så brukar man samråda 

med kollegorna och chefen. Sedan har vi alltid en chef som skriver under en utredning innan 

den skickas in, men för det mest så skickar man in utan att samråda. 

 

Vidare menar en av de fem intervjupersonerna att de använder sig av den egna känslan i 

bedömningen i och med att de saknar något bedömningsinstrument. Detta innebär, enligt 

intervjupersonen, att bedömningarna blir subjektiva och inte objektiva och grundar sig på 

utredarens känsla av klientens ärlighet. Under intervju menar IP4 att egna känslor om 

klientens trovärdighet spelar stor roll i bedömningen eftersom att det inte finns något 

bedömningsinstrument: 

 

Ja då handlar det mycket om känslan till slut, huruvida man tror eller klienten verkar vara 

trovärdig. Så de är ganska, ju de bedömningar de är, det handlar mycket om kanske 

erfarenhet också. 

 

Enligt Festinger (1957) är kognitiv dissonans oundviklig när det gäller att fatta ett beslut eller 

att samråda kring beslutsfattningen med andra som inte har liknande värderingar och tankar. 

Så är fallet på frivården gällande bedömningen i påföljdsfråga. Det vill säga att var och en 

uppfattar hur bedömningen bör vara utifrån sina egna värderingar eftersom det inte finns 

något bedömningsinstrument gällande till exempelvis lämplighet till samhällstjänst. Här kan 

då konstateras att det som utredarna uppfattar som en fördel i bedömningen kan på andra sida 

vara en nackdel. Nämligen att reflektionen kring bedömningen på ett kollegium som anses 

vara en trygghet hos utredaren och en rättssäkerhet hos klienter kan också vara en nackdel på 

grund av kollegiums påverkan. Festinger (1957) menar att det är svårt att anpassa sig till 

andras åsikter eller att få andra att adoptera egna tankar, eftersom att de flesta föredrar att 

behålla egna värderingar och tankar. Vilket leder till försvårande av kognitiv dissonans 

reducering. Trots detta menar intervjupersonen att ändra sig och ta kollegornas råd inte anses 

vara problematisk utan bidrar till stor säkerhet i bedömningen, menar IP4.   

 

Vidare menar författaren att varje beslut har två sidor, nämligen nackdel och fördel som inte 

kan uppfattas som svart och vit. Ju fler som tycker eller håller med om beslutet desto starkare 

anses beslutet eller bedömningen vara. Här är det viktigt att poängtera Festingers (1957) 

avgörande punkt i kognitiv dissonansteori, det vill säga att man upplever högre dissonans 

beroende på hur attraktiva andras åsikt eller alternativ är i förhållande till sitt eget. 

Exempelvis om kollegorna lyfter upp en annan åsikt som går emot sin egen, måste deras åsikt 

vara mer attraktiva för att kunna adopteras av den andra, annars upplever den andre ett 

missnöje.  Enligt IP5 händer det att utredare ändrar sin åsikt i bedömning på grund av 

kollegiets uppfattningar. Exempelvis där utredare tyckte klienten var lämplig för 

samhällstjänst kan kollegorna föra ett annat resonemang som leder till en annan bedömning. 

 

IP5: Ofta är det så att det väger tyngre vad jag anser eftersom att det är jag som har träffat 

klienten, eller tyngre, men jag kan ju, vi för ett resonemang, så det så att jag har lagt fram ett 

resonemang där jag anser att den här personen är inte lämplig för samhällstjänst och att 

mina kollegor tycker att, nu förstår vi inte riktigt för att, vad det nu kan vara, då förr vi ett 

resonemang kring det och det är inte så att jag säger, fast jag tycker så här och då skriver 

jag så, utan det gäller, jag har inte några svårigheter, anser jag, att ändra mig. 

 

Detta bevisar att frivårdsinspektörer ändrar deras attityd och uppfattning om påföljdsförslag 

gentemot kollegornas uppfattningar. Det innebär att utredaren bedömning i ett ärende kan 



23 
 

vara att en klient inte är lämplig för samhällstjänsten men ända gå med på kollegornas 

bedömning om att klienten är lämplig för samhällstjänsten. Allt detta för att reducera 

dissonansen i beslutsfattningen. Wood (2000) lyfter upp i sin studie om människans attityd 

förändring att individer tenderar ofta att tänka att ”den andra” har mer rätt än sig själva. Detta 

medför att ju fler som håller varandra kring information desto mer sannolik anses 

informationen vara i andras ögon. Det är samma sak som sker på kollegium där ett 

resonemang om bedömningen av olika ärenden diskuteras. Ju fler som tycker på samma sätt 

desto mer trovärdig anses bedömningen vara. Det betyder att utredare kan förändra sin åsikt 

kring någon bedömning utan att det medför ett missnöje (Festinger, 1957). Vidare menar 

Wood (2000) att olika omständigheter kan tolkas på flera olika sätt som inte behöver likna 

varandra. På samma sätt kan en och samma omständighet passa flera olika uppfattningar, 

vilket innebär att oavsett beslutet eller bedömningen, kommer man att handla tvärtemot en av 

sina uppfattningar samt ta in andras uppfattningar. 

 

Utifrån ovannämnda resultat och analys kan genom Festingers (1957) kognitiv dissonansteori 

och olika forskningar uppfattas att frivårdens bedömningar som genererar föreslag till 

påföljder grundar sig på flera olika kollegors åsikter och uppfattningar. Detta medför en 

trygghet hos utredaren och en rättssäkerhet hos klienten. Vidare uppfattas att utredarens 

bedömning ofta ändras gentemot kollegornas och innebär en reducering av dissonansen hos 

utredaren. Det vill säga att ju högre attraktiva andras åsikter är desto mindre dissonans 

medför det hos utredaren. 

 

Här är det då frågan om de gångerna då ärenden inte diskuteras på kollegiet utan utredare 

själv fattar beslut i påföljdsfråga, hur egna värderingar påverkar detta. Eftersom att två av de 

fem intervjupersonerna menade att de ofta skickar in yttranden utan att samråda med 

kollegorna. Deane (2000) forskning som gjordes på 152 personutredningar i USA och 

Australien, visar att det förekommer fördomar i personutredarens bedömningar. Enligt 

Festinger (1957) tenderar individer vid beslutsfattningen att hålla sig till de handlingar som 

överensstämmer med egna värderingar från den kulturella uppväxt miljön. Utan att dra någon 

slutsats kan det uppfattas att de ärenden där bara utredarens egen känsla används i 

bedömningen finns det möjlighet till att påverkas av egna värderingar och tankar. Det innebär 

att utredares uppväxtmiljö kan spela roll i hur bedömningen ska se ut. Det kan leda till 

förekomsten av fördomar i bedömningen. Följande citat bevisar hur bedömningen kan bara 

grunda sig på utredarens värderingar och påverka hur klienten ska dömas ut. 

 

IP3: Det kan vara så här mer mänskligt att man känner lite sympati för kvinnor att de är mer 

utsatta. Man kanske tänker att de inte har lika stor del i det hela. 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att belysa hur frivårdsinspektörer bedömer, resonerar om och motiverar de 

påföljdsförslag som ges i personutredningar. Vi ville också, utifrån ett handläggarperspektiv, 

undersöka eventuella skillnader i bedömning och motivering till påföljdsförslag när 

personutredningen handlar om en man eller kvinna. Detta kapitel ämnar först besvara 

studiens frågeställningar. Frågeställningarna besvaras med de teman som använts för att 

analysera resultatet och dess slutsatser. Kapitlet används även för att diskutera studiens 

styrkor och svagheter samt rekommendationer till personutredare. Slutligen ges också förslag 

till fortsatt forskning inom området. 
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Frivårdsinspektörers bedömning och motivering av påföljdsförslag i 

personutredningar 

Studien påvisar mönster i att personutredare vid val av påföljd för klienten föreslår ett icke-

frihetsberövande straff. Detta gäller trots att den brottsliga gärningen enligt lagstiftningen ska 

vara frihetsberövande. Som personutredare finns ett handlingsutrymme för att utforma 

individuella beslut, vilket kan stämma överens med tidigare forskning av Persson (2012). Han 

påvisar att frivårdsinspektörer ofta tenderar att inte följa kriminalvårdens målsättningar utan 

fokuserar istället på klientens behov och sociala sammanhang. Dessa förslag till påföljd 

präglas av personutredarnas egna värderingar om vad som kan rättfärdiga eget 

förhållningssätt när det gäller tvång eller förlust till något. Den professionella bedömningen 

och motiveringen till val av påföljd påverkas alltså av personutredarens egna värderingar och 

behov av att behöva må bra. I termer av kognitiv dissonans kan sägas att personutredaren 

genom att inte agera mot sina värderingar undviker ett psykologiskt missnöje med sig själva. 

 

Frivårdsinspektörers variationer i påföljdsförslag ur ett könsrelaterat perspektiv 

 

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

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

in vid valet av påföljd. Icke-frihetsberövande påföljdsförslag föreslås i högre utsträckning för 

kvinnorna i studien än för män trots att studiens vinjett innehåller samma utgångspunkter 

förutom könet. Kriminalvården försöker genom sitt deltagande i Kriminalvårdens 

regeringsprojekt JiM säkerställa att alla beslut ska vara könsneutrala.  

 

Studien visar därmed att personutredare som företräder en statlig myndighet i sina 

personutredningar kan vidmakthålla den genusordning och de genuskontrakt som finns. 

Påföljdsförslagen är svåra att ändra på utifrån personutredarnas förutbestämda uppfattning 

om vad som är manligt och kvinnligt. Detta kan stämma med uppfattningen att män och 

kvinnor med liknande personlighetsproblematik helt enkelt uppfattas olika utifrån skilda 

bedömares sociala perception av kön och beteende (Johansson, Dernevik & Johansson, 

2010). Enligt de jämställdhetsmål som gäller för Kriminalvården ska män och kvinnor 

värderas lika. De små skillnader i mönster som vi funnit i vår studie kan dock riskera 

rättssäkerheten vid domstolen utifrån personutredarnas bedömning och förslag till påföljd.  

 

Studien visar att personutredarna motiverar och värderar val till påföljd utifrån 

könstillhörighet. Resultaten och analysen visar att föräldraskap, missbruk och psykisk ohälsa 

beaktas av personutredarna vid valet av påföljd. Trots satsningen på att beslut ska vara 

könsneutrala inom Kriminalvården, påvisar studien genusbaserade skillnader i bedömningar 

och val av påföljd. Så är fallet trots likadana vinjetter förutom könstillhörighet. 

 

Efter redovisningen av funna resultat och analysen av dessa undras hur kommer det sig att 

kvinnor och män bedöms/uppfattas olika vid bedömning av påföljdsförslag? Hur kommer det 

sig att kvinnor beskrivs vara ett offer för sin situation medan mannens handling inte alls i 

samma utsträckning beskrivs så? 

 

Enligt IP4, innebär bedömning i påföljdsfrågan en kränkning i individens 

självbestämmanderätt. Detta medför en svårighet hos bedömande frivårdsinspektörer. 

Samtliga intervjupersoner menar att klienter visar en försvarande inställning vid 

bedömningen, vilket leder till en svårare eller lättare bedömning. Denna inställning gör att 

vissa klienter döms hårdare medan andra döms lättare. Med hårdare bedömning menas 
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möjlighet till fängelse medan lättare bedömning kan innebära skyddstillsyn eller villkorlig 

dom. Trots att svensk lagstiftning ska vara könsneutral finns det skillnader i hur män och 

kvinnor döms. En skillnad är att män döms hårdare, medan kvinnor döms mildare. 

 

Studiens frågeställning om könsrelaterad variation i personutredarnas påföljdsförslag 

besvaras här genom det faktum att kvinnor och män döms olika på grund av deras inställning 

vid bedömning av påföljdsfråga. Detta stämmer med Petters (2008) studie som också belyser 

att det förekommer könsskillnader i hur påföljdsförslag formas i personutredning. Studien 

poängterar att detta orsakas av hur kvinnor och män uppfattas, nämligen att kvinnors 

anledning till att begångna brottet förklaras och motiveras mer medan männens inte gör det. 

Detta innebär att kvinnor ofta uppfattas vara offer för situationen men inte män. Att män och 

kvinnor döms olika bevisats också av brottsförebyggande rådets statistiker som visar att ” Av 

samtliga lagföringsbeslut avsåg 83 procent (91 400 beslut) män och 17 procent (18 600 

beslut) kvinnor. Fördelningen har varit likartad de senaste tio åren” (BRÅ, 2015). I samma 

utsträckning visar Annisons (2009) studie att så är fallet, det vill säga att kvinnor utgör en 

liten del av dömda brottslingar medan män utgör den största delen.  Detta gäller trots att alla 

beslutsfattningar i stort borde eller ska vara könsneutrala. Dessutom bodde Kriminalvårdens 

beslut omfattas av könsneutralitet, eftersom myndigheten medverkar i regeringsuppdraget 

JiM som innebär att alla sina verksamheter ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Det är 

viktigt att poängtera att denna procentuella fördelning som visar en stor andel dömda män 

och en liten för kvinnor inte bara beror på att kvinnor döms mildare utan också för att antalet 

män som begår brott är större än kvinnors (Brå, 2015). Detta belyses också i studiens resultat.  

 

Svårigheter i bedömning och påföljdsförslag  

 

Frivårdsinspektörer har ganska stort handlingsutrymme i bedömningen av påföljdsförslag i 

personutredning. Detta orsakas bland annat av att de saknar ett bedömningsinstrument och 

ofta måste använda deras känslor och förlita sig på klienternas uppgifter. Att använda sig av 

egna känslor i bedömningen av exempelvis klientens lämplighet till samhällstjänst uppfattas 

av frivårdsinspektörer innebära en svårighet. Utifrån Festingers (1957) teori om kognitiv 

dissonans belyses att vid beslutsfattningar kan beslutfattare påverkas av sina egna värderingar 

och tankar. Persson (2011) belyser att frivårdsinspektörer ger påföljdsförslag som syftar till 

att säkerställa alla individers lika rättigheter i enligt med normer och lagar i 

personutredningar. Detta anses vara svårt att nå utan något bedömningsinstrument, vilket 

besvarar studiens frågeställning om vilka svårigheter finns i påföljdsförslagssättningen. 

Istället för att grunda bedömningen på egna känslor i brist på bedömningsinstrument, finns 

det möjlighet till diskussion med kollegor kring bedömning i olika ärenden. Därför samråder 

frivårdsinspektörer med sina kollegor för att säkerställa att den bedömningen som görs inte 

påverkas av en persons värderingar och tankar utan ges av representanter av frivården som 

myndighet. Detta innebär en trygghet hos frivårdsinspektörer men också en rättssäkerhet hos 

klienter. Utifrån Woods (2000) klarläggande uppfattas individer ofta värdera andras åsikt 

högre än sina egna, alltså att om många enas om en åsikt så är den mer sannolik. Vidare 

menar författaren att detta orsakas av att olika omständigheter tolkas och uppfattas olika. 

Följaktligen finns det behov av samråd med kollegor vid svårigheter med bedömning. 

Som slutlig sammanfattning så visar denna studie på att klientens könstillhörighet inverkar på 

förslaget till påföljd från personutredaren. Det är den professionelles föreställningar och 

perspektiv om vad som är manligt eller kvinnligt som reproduceras i den skrivna texten i 

personutredningen. För den enskilde personutredaren så är detta perspektiv något som denne 

tar för givet. I det sociala arbetet som personutredaren tillhör behöver denna fråga synliggöras 
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och diskuteras. Genom att koppla studiens resultat till den målsättning om könsneutrala 

beslut inom de statliga myndigheterna som kriminalvården och frivården omfattas av så kan 

kanske en ökad medvetenhet väckas hos personutredarna om att genus påverkar denne i 

arbetet. Denna fråga måste synliggöras och diskuteras bland kollegorna på frivården. Genom 

att diskutera genus med kollegor och koppla genus till värderingar och attityder så kan kanske 

en förändring ske. Personutredaren är styrd av lagstiftning och har regler att följa i sitt arbete 

såsom manualer för hur en personutredning ska genomföras. Studien visar att trots riktlinjer 

för hur en utredning och ett påföljdsförslag ska gå till så finns det annat omedvetet hos 

personutredaren som påverkar bedömning och motivering av påföljdsförslag. Men vad skulle 

hända om personutredaren i sin utredning inte använde klientens förnamn i sin beskrivning 

utan klientens efternamn. En intressant frågeställning skulle då bli om beskrivningen av 

mannen och kvinnan skulle beskrivas i utredningen på samma sätt. Kanske skulle andra 

ordval användas utifrån efternamnet för att beskriva exempelvis den sociala situationen. Som 

blivande socionomer så drar vi slutsatsen att genus påverkar oss i vårt arbete och att detta 

måste diskuteras för att inte reproducera det mönster som bildas. 

Studiens styrkor och svagheter 

Studien uppfattas ha en svaghet eftersom att undersökningen fokuserade bara på klienternas 

kön och med det går andra faktorer förlorade. Exempel på dessa andra faktorer som studien 

kunde ta hänsyn till är klienternas ålder, etnicitet eller kultur. Studien tog inte heller hänsyn 

till frivårdsinspektörernas kön, ålder, kultur eller tid i tjänst, utan gick ifrån professionstitel 

”frivårdsinspektör”. Vidare är studiens resultat också svag på grund av att antalet 

intervjupersoner var mycket få (fem respondenter), men denna svaghet har försökts vändas 

till en styrka genom att bara ta ett och samma frivårdskontor. Detta gör att fem 

intervjupersoner från ett och samma frivårdskontor anses vara tillräckliga för att beskriva hur 

man lokalt gör bedömningar av påföljder, något som även kan ha vidare giltighet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vår studie visat att könsperspektivet är viktigt i personutredares bedömning av 

påföljdsförslag så vore det intressant att forska vidare kring om det förekommer skillnader i 

hur manliga och kvinnliga frivårdsinspektörer bedömer. Alltså skillnader i bedömningen 

utifrån frivårdsinspektörers kön och inte klientens. Det vore också intressant att undersöka 

om det förekommer skillnader i bedömningar som grundar sig på exempelvis etnicitet, ras 

eller kulturell bakgrund. Utifrån tidigare forskning har det visat sig att frivårdsinspektörer 

tenderar att inte följa manualer. Vidare forskning på vilken påverkan detta innebär anses 

också relevant. En sådan undersökning skulle innefatta flera frivårdskontor eller samtliga 

frivårdskontor i Sverige för att kunna generalisera resultatet. 

Dessa förslag är intressanta ämnen som framträtt under studiens gång och som vi anser borde 

forskas vidare på. 
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Bilaga 1 

 

Inbjudan till frivårdsinspektörer 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Socionomprogrammet vid Örebro Universitet. 

Som en del i utbildningen skriver vi nu vår kandidatuppsats som handlar om att undersöka 

hur frivårdsinspektörer bedömer och motiverar de påföljdsförslag som ges i 

personutredningar. 

Studien baseras på individuella intervjuer med vinjettfrågor. Respondenterna presenteras en 

fallbeskrivning där de får svara på hur de skulle bedöma och motivera påföljdsförslaget vid 

den aktuella situationen. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare analyseras och 

presenteras i uppsatsens resultat. Resultaten kommer redovisas med hjälp av koder och 

eventuella citat, vilket innebär att intervjupersonen kommer avidentifieras och förbli anonym. 

På så sätt är studien konfidentiell. Studien är frivillig och respondenten kan när som helst, 

utan att ange orsak avbryta sin medverkan i intervjun. 

Vi önskar att du som frivårdsinspektör finner vår studie intressant och vill ge oss din tid att 

delta i studien. Vi önskar bli kontaktade av dig om du är intresserad att delta i studien samt 

om du önskar delta boka en tid med dig för att genomföra intervjun på din arbetsplats. 

Önskar du ytterligare information om den aktuella kandidatuppsatsen får du väldigt gärna 

höra av dig till någon av oss på telefon eller mail. 

Vi hoppas att du vill dela med dig av dina bedömningar och motiveringar till påföljdsförslag 

utifrån vår fallbeskrivning. 

  

Vänliga hälsningar 

Rickard Jansson 

070 – 245 75 74 

ricjav131@studentmail.oru.se 

 

Franck Mahoro 

076 – 204 41 95 

framah111@studentmail.oru.se 

mailto:ricjav131@studentmail.oru.se
mailto:framah111@studentmail.oru.se
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Handledare: 

Per-Åke Nylander, Universitetslektor 

Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete 

per-ake.nylander@oru.se 

Bilaga 2 

  

Personutredning 

Brottsrubricering för Andreas Holmqvist född 1983 (32år) 

Andreas Holmqvist är misstäkt för “Grovt narkotika brott och rattfylleri”. 

Under Polisens husrannsakan hos Holmqvist hittades det 24 gram amfetamin samt 14 

benzotabletter. Holmqvist hade även amfetamin i kroppen då han stoppades för en 

rutinkontroll när han körde bil.  

Andreas berättelse angående aktuell brottsmisstanke 

Strax efter kl.14 ringde min son som är 11 år och berättade att det var många poliser hos mig 

som, enligt tillståndet som de visade till min son, skulle göra en husrannsakning. Tur att jag 

var i närheten, hos min vän Olle som bor bara några meter från min bostad. Polisen hittade 

ingenting förutom 4 gram amfetamin som jag använder som självmedicinering för min 

ryggsmärta. Det där med nästan 24 gram amfetamin och 14 benzotabletter fattar jag inte vart 

de hittade, men inte hos mig. Jag vet att det är olagligt att bruka amfetamin, men som jag 

också sa till min advokat, jag har varit hos läkarna i 1,5 år och ingenting verkar lindra min 

ryggsmärta förutom amfetamin som jag tar bara då och då och i liten mängd, jag är ju ingen 

missbrukare. Jag måste också tänka på min son, kan inte ha så mycket amfetamin eller 

tabletter hemma. Det andra om rattfylleri är bara en olycklig händelse för jag hade aldrig kört 

bil om jag visste att jag hade amfetamin kvar i blodet. Jag hade inte tagit något på 4 eller 5 

dagar men eftersom att jag fortfarande hade så jävla ont så ville jag åka till vårdcentralen. 

Polisen tog mig på väg till min morsa där jag skulle lämna min son för några timmar. Fattar 

inte hur det kunde sitta kvar i blodet så länge. Men det som är gjort är gjort, det är bara vänta 

och se vad som händer, men så farligt är det inte, jag sköter mig och kommer att fortsätta 

göra det. Det vore annat om jag hade droger på mig och var någon strax missbrukare, men 

som tur är så är jag inte det.  

Familj/relationer/umgänge 

Jag är uppvuxen i Örebro tillsammans med min mamma, pappa och mina fyra stora syskon. 

Alla mina syskon är gifta och har egna familjer som jag umgås med då och då men ingen av 

oss hälsar på varandra utan vi bara pratar i telefon. De påstår att jag har spårat ur och måste 

sköta mig först, vilket jag förstår även om jag tycker att de överdriver. Träffade min före 

detta tjej sedan jag var ung och vi växt upp i samma kvarter och hade samma kompisar. Vi 

fick David när vi både var ganska unga (jag var 21 år). Sedan dess har vi varit ihop och skilt 

oss några gånger innan vi separerades definitivt för ett år sen på grund av att hon tog en 

överdos i hemmet. Jag var så arg på henne för att min son fick uppleva detta samt att det var 

massa poliser hemma, det är ingenting man vill att sitt barn ska behöva vara med om. Efter 

denna händelse har jag avbrutit allt umgänge med missbruk som jag tidigare hade för min 
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sons skull. Detta gör att jag nästan alltid är hemma om jag inte är hos min vän Olle. Vi både 

två vill leva en nyktert liv. 

Bostad 

Jag och min son har en andrahandskontrakt för en lägenhet på ett rum och kök på 

Järnvägsgatan i Örebro. Vi hade tidigare en större bostad under tiden jag var med min tjej (3 

rum och kök) men vi vräktes ut på grund av obetalda hyror. Letar fortfarande efter större 

lägenhet, men det är svårt när man har skulder hos kronofogden. 

Utbildning/sysselsättning 

Under gymnasiet pluggade jag till bilmekaniker och tog studenten 2011. Jag och min tjej 

hade planer att fortsätta plugga på högskolenivå, men så blev det inte fallet eftersom att hon 

blev gravid och jag blev tvungen att jobba för att klara oss. Jag hade några korta jobb och 

praktik hit och ditt som aldrig ledde till någon anställning. Oftast om inte alltid på grund av 

mig, för att jag befann mig i ett aktivt amfetaminmissbruk då.  Jag hade ett löfte om en 

anställning på min senast praktik plats men sedan skadade jag min rygg. I dag är jag 

sjukskriven och får försörjningsstöd pengar. Jag hoppas att jag inte kommer att dömas till 

fängelse så att jag kan fortsätta jobba så fort jag mår bättre igen.  Min arbetsgivare vet inget 

om att jag ska upp i domstol. Jag kanske talar om det efter domen när jag vet vad påföljden 

blir. 

Fysisk och psykisk hälsa 

Förutom min ryggskada som jag haft sedan ett år tillbaka, har jag alltid varit frisk. Tränade 

ganska mycket när jag var ung och spelade fotboll fram tills jag skaffade familjen, sedan dess 

har jag inte haft så mycket tid för träning.  Efter min tjejs överdos gick jag genom en ganska 

svår period av depression. Jag fick antidepressiva tabletter och hade samtal med en kurator en 

gång i veckan. Tabletterna hjälpte mig inte utan tog några benzotabletter från kompisar men 

slutade med detta nästan omgående för jag hörde att man blir beroende av dessa.  

Alkohol och narkotika 

Jag drack mycket under gymnasiet även om mina föräldrar inte tillät detta. Jag tjuvdrack med 

mina kompisar nästan varje helg. Första gång jag blev berusad var jag 17 år och kom inte 

hem förrän två dagar senare. Jag provade röka hasch på en fest men fastnade inte i det, 

samma sak med benzotabletter som jag fick av kompisar men slutade med. Sedan ett år har 

jag haft en daglig konsumtion av amfetamin för att lindra min ryggsmärta men har nu skruvat 

ner lite och tar det vid stor smärta. Jag har inte tagit, exempelvis tyngre narkotika som kokain 

eller injicerat amfetaminen utan tar det i munnen vid behov. Sedan polisen tog mig har jag 

sökt hjälp själv från socialtjänsten och erbjuds stödsamtal med en sjuksköterska på öppenvård 

i Örebro, två gånger i veckan i två månader som början. Jag ska lämna urinprover vid dessa 

två träffar. Jag har uteblivit de två första träffarna för att jag var förkyld men ska dit nästa 

vecka. Stödsamtalen kommer att vara till stor nytta med tanke på allt jag har gått igenom, 

men jag anser inte att jag behöver hjälp med narkotikamissbruk för att jag är ingen 

missbrukare. Hade jag någonting annat som dämpar min smärta skulle jag ta det, det är inte 

så att jag gillar amfetamin. Gällande alkoholen så tycker jag att jag dricker som alla andra 

Svenssons, och att vara berusad en gång i månaden är inget farligt. Så länge man har kontroll. 

Inhämtade registerutdrag 
- Skulder på 62.000kr finns registrerade hos Kronofogden. 
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- Belastningsregistret visar att Holmqvist har tre domar 2008, 2009 och 2012 då han dömts 

till böter för snatteri vid de två första tillfällena samt samhällstjänst vid sista tillfället för ringa 

narkotikabrott. 

- Holmqvist är inte aktuell hos Försäkringskassan 

- Socialregistret visar att Holmqvist varit aktuell hos enheten för unga missbrukare men att 

den avslutats 2008. Han är just nu aktuell för vårdkontakt genom öppenvård men riskerar att 

avslutas om han inte närvarar vid nästa träff. I samband med aktuell brottsmisstanke är han 

aktuell för en barnavårdsutredning. 

- Han är också aktuell hos försörjningsstöd. 

Bilaga 3 

 

Personutredning 

Brottsrubricering för Anna Nyberg född 1983 (32år) 

Anna Nyberg är misstäkt för “Grovt narkotika brott och rattfylleri”. 

Under Polisens husrannsakan hos Nyberg hittades det 24 gram amfetamin samt 14 

benzotabletter. Nyberg hade även amfetamin i kroppen då hon stoppades för en rutinkontroll 

när hon körde bil.  

Nyberg berättelse angående aktuell brottsmisstanke 

Strax efter kl.14 ringde min son som är 11 år och berättade att det var många poliser hos mig 

som, enligt tillståndet som de visade till min son, skulle göra en husrannsakning. Tur att jag 

var i närheten, hos min vän Britta som bor bara några meter från min bostad. Polisen hittade 

ingenting förutom 4 gram amfetamin som jag använder som självmedicinering för min 

ryggsmärta. Det där med nästan 24 gram amfetamin och 14 benzotabletter fattar jag inte vart 

de hittade, men inte hos mig. Jag vet att det är olagligt att bruka amfetamin, men som jag 

också sa till min advokat, jag har varit hos läkarna i 1,5 år och ingenting verkar lindra min 

ryggsmärta förutom amfetamin som jag tar bara då och då och i liten mängd, jag är ju ingen 

missbrukare. Jag måste också tänka på min son, kan inte ha så mycket amfetamin eller 

tabletter hemma. Det andra om rattfylleri är bara en olycklig händelse för jag hade aldrig kört 

bil om jag visste att jag hade amfetamin kvar i blodet. Jag hade inte tagit något på 4 eller 5 

dagar men eftersom att jag fortfarande hade så jävla ont så ville jag åka till vårdcentralen. 

Polisen tog mig på väg till min morsa där jag skulle lämna min son för några timmar. Fattar 

inte hur det kunde sitta kvar i blodet så länge. Men det som är gjort är gjort, det är bara vänta 

och se vad som händer, men så farligt är det inte, jag sköter mig och kommer att fortsätta 

göra det. Det vore annat om jag hade droger på mig och var någon strax missbrukare, men 

som tur är så är jag inte det.  

Familj/relationer/umgänge 

Jag är uppvuxen i Örebro tillsammans med min mamma, pappa och mina fyra stora syskon. 

Alla mina syskon är gifta och har egna familjer som jag umgås med då och då men ingen av 

oss hälsar på varandra utan vi bara pratar i telefon. De påstår att jag har spårat ur och måste 

sköta mig först, vilket jag förstår även om jag tycker att de överdriver. Träffade min före 

detta kille sedan jag var ung och vi växt upp i samma kvarter och hade samma kompisar. Vi 

fick David när vi både var ganska unga (jag var 21 år). Sedan dess har vi varit ihop och skilt 

oss några gånger innan vi separerades definitivt för ett år sen på grund av att han tog en 
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överdos i hemmet. Jag var så arg på honom för att min son fick uppleva detta samt att det var 

massa poliser hemma, det är ingenting man vill att sitt barn ska behöva vara med om. Efter 

denna händelse har jag avbrutit allt umgänge med missbruk som jag tidigare hade för min 

sons skull. Detta gör att jag nästan alltid är hemma om jag inte är hos min vän Olle. Vi både 

två vill leva en nyktert liv. 

Bostad 

Jag och min son har en andrahandskontrakt för en lägenhet på ett rum och kök på 

Järnvägsgatan i Örebro. Vi hade tidigare en större bostad under tiden jag var med min ex (3 

rum och kök) men vi vräktes ut på grund av obetalda hyror. Letar fortfarande efter större 

lägenhet, men det är svårt när man har skulder hos kronofogden. 

Utbildning/sysselsättning 
Under gymnasiet pluggade jag till bilmekaniker och tog studenten 2011. Jag och min kille 

hade planer att fortsätta plugga på högskolenivå, men så blev det inte fallet eftersom att jag 

blev gravid och han blev tvungen att jobba så att vi skulle klara oss. Jag hade några korta 

jobb och praktik hit och ditt som aldrig ledde till någon anställning. Oftast om inte alltid på 

grund av mig, för att jag befann mig i ett aktivt amfetaminmissbruk då.  Jag hade ett löfte om 

en anställning på min senast praktik plats men sedan skadade jag min rygg. I dag är jag 

sjukskriven och får försörjningsstöd pengar. Jag hoppas att jag inte kommer att dömas till 

fängelse så att jag kan fortsätta jobba så fort jag mår bättre igen.  Min arbetsgivare vet inget 

om att jag ska upp i domstol. Jag kanske talar om det efter domen när jag vet vad påföljden 

blir. 

Fysisk och psykisk hälsa 

Förutom min ryggskada som jag haft sedan ett år tillbaka, har jag alltid varit frisk. Tränade 

ganska mycket när jag var ung och spelade fotboll fram tills jag skaffade familjen, sedan dess 

har jag inte haft så mycket tid för träning.  Efter mitt ex överdos gick jag genom en ganska 

svår period av depression. Jag fick antidepressiva tabletter och hade samtal med en kurator en 

gång i veckan. Tabletterna hjälpte mig inte utan tog några benzotabletter från kompisar men 

slutade med detta nästan omgående för jag hörde att man blir beroende av dessa.  

Alkohol och narkotika 

Jag drack mycket under gymnasiet även om mina föräldrar inte tillät detta. Jag tjuvdrack med 

mina kompisar nästan varje helg. Första gång jag blev berusad var jag 17 år och kom inte 

hem förrän två dagar senare. Jag provade röka hasch på en fest men fastnade inte i det, 

samma sak med benzotabletter som jag fick av kompisar men slutade med. Sedan ett år har 

jag haft en daglig konsumtion av amfetamin för att lindra min ryggsmärta men har nu skruvat 

ner lite och tar det vid stor smärta. Jag har inte tagit, exempelvis tyngre narkotika som kokain 

eller injicerat amfetaminen utan tar det i munnen vid behov. Sedan polisen tog mig har jag 

sökt hjälp själv från socialtjänsten och erbjuds stödsamtal med en sjuksköterska på öppenvård 

i Örebro, två gånger i veckan i två månader som början. Jag ska lämna urinprover vid dessa 

två träffar. Jag har uteblivit de två första träffarna för att jag var förkyld men ska dit nästa 

vecka. Stödsamtalen kommer att vara till stor nytta med tanke på allt jag har gått igenom, 

men jag anser inte att jag behöver hjälp med narkotikamissbruk för att jag är ingen 

missbrukare. Hade jag någonting annat som dämpar min smärta skulle jag ta det, det är inte 

så att jag gillar amfetamin. Gällande alkoholen så tycker jag att jag dricker som alla andra 

Svenssons, och att vara berusad en gång i månaden är inget farligt. Så länge man har kontroll. 

Inhämtade registerutdrag 
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- Skulder på 62.000kr finns registrerade hos Kronofogden. 

- Belastningsregistret visar att Nyberg har tre domar 2008, 2009 och 2012 då hon dömts till 

böter för snatteri vid de två första tillfällena samt samhällstjänst vid sista tillfället för ringa 

narkotikabrott. 

- Nyberg är inte aktuell hos Försäkringskassan utan får bara barnbidrag därifrån. 

- Socialregistret visar att Nyberg varit aktuell hos enheten för unga missbrukare men att den 

avslutats 2008. Hon är just nu aktuell för vårdkontakt genom öppenvård men riskerar att 

avslutas om hon inte närvarar vid nästa träff. I samband med aktuell brottsmisstanke är hon 

aktuell för en barnavårdsutredning. 

- Hon är också aktuell hos försörjningsstödet.  

Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

Presentation 
Vilken är din bakgrund och profession/arbetstitel inom socialt arbete? 

Utbildning, tidigare arbeten inom socialt arbete, speciell inriktning inom yrket, speciellt uppdrag 

inom yrket 

Frivårdens arbete 
Vilken målsättning har frivården med sitt arbete? 

Vad är den viktigaste arbetsmetoden i frivårdens arbete? 

Kan du ge ett exempel på ett bra arbete inom frivården som du varit med om, det kan vara ett 

ärende eller en situation? 

Personutredning. Yttrande till domstolen om förslag till påföljd 
Vilken påföljd anser ni är lämplig utifrån berättelsen ovan? Motivera ert svar samt bedömning! 

Är personen lämplig för samhällstjänst? Motivera ert svar samt bedömning! 

Finns det behov av övervakning eller inte? Motivera ert svar samt bedömning! 

Vad är viktigast att tänka på i fallet och vilka avgörande faktorer hjälper er i bedömningen? 

Finns det liknande fall som kan bedömas lika eller alla fall ser olika ut och bedöms olika? 

Reflekterar du kring din bedömning efteråt? 

Reflekterar du och dina kollegor gemensamt om din bedömning? 

Har du möjlighet att reflektera med någon om din bedömning? 
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