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Sammanfattning 

Every year, approximately 17 500 drunk drivers are sued in Sweden. Of these, only 10 percent are 
women. The women are therefore considered a minority. In this study, I have taken interest in 
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Förord 
 
Det är en underlig känsla att ha skrivit klart uppsatsen. Att studien är färdig innebär ju inte endast 
att studien är färdig, utan så väldigt mycket mer. Bland annat att plugg-åren i Linköping och 
Norrköping är över, med allt som det innebär. Det där halvåret jag hade tänkt stanna från början 
(”man kan ju inte bo i en småstad längre än ett halvår!”) blev plötsligt sex år. 
   Kenneth Petersson, min handledare för uppsatsen - tack för konstruktiva kommentarer och att 
du varit så lugn (när jag inte har varit det). Tack även till den kriminalvårdsinspektör i det aktuella 
länet som jag har haft kontakt med och Lars Krantz, forskningsledare på kriminalvården, för att 
ni hjälpte mig arbeta fram uppsatsidén. Tack också för att jag fick låna det vita tysta rummet på 
Kriminalvårdens Huvudkontor i Norrköping. Det har varit bortskämt bra att ha er sakkunniga 
personer på Utvecklingsenheten bara några rum bort när jag har behövt fråga om något.  
   Tack även Iris Nilsson för genomläsning!  
 
 
Karin Petters, 
Linköping den 10 juni 2008 
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INLEDNING 

 
Att mannen utför fler brott än kvinnor är genom historien ett välkänt faktum. Idag utgör den 
kvinnliga kriminaliteten endast 17 % av den totala andelen brott.1 Det finns en mängd olika 
områden och led inom rättsväsendet som kan studeras för att skönja eventuella konsekvenser 
som det kan innebära för kvinnan att utgöra en minoritetsgrupp bland kriminella. Mitt intresse i 
den här studien ligger i att studera konstruktionen av kvinnan som rattfyllerist. Varje år döms 
mellan 17 000 och 18 000 personer för rattfylleri. Endast 10 procent av dessa är kvinnor och de 
utgör därmed en minoritet.2 
   Den här uppsatsen bygger på ett socialkonstruktionistiskt grundantagande om att vår 
uppfattning av världen är en social konstruktion. I enlighet med ett sådant perspektiv framstår vår 
bild av verkligheten inte som en konkret spegelbild utan snarare menas att verkligheten aldrig kan 
vara en korrekt spegelbild. Bilden anses istället vara ett resultat av det mänskliga och kulturella 
arvet.3 Innebär det att den kvinnliga rattfylleristen beskrivs och konstrueras annorlunda än 
mannen som utfört samma brott – trots rättsväsendets strävan efter likhet inför lagen oberoende 
av klientens kön, ålder och etnicitet? 
   Den metod jag kommer att använda mig av är kritisk diskursanalys, vilket är en metod som gör 
det möjligt för mig att genom textanalys finna bland annat värderingar, normativa 
förhållningssätt, upptäcka maktförhållanden och tankemönster.4 Genom att använda mig av 
metoden har jag möjlighet att få en förståelse för hur kvinnan i förhållande till mannen 
konstrueras inom frivårdens personutredningar.  
 

Syfte  
Jag kommer i denna uppsats att genom textanalys studera personutredningar utförda av frivården.  
De 20 personutredningarna rör klienter som har kört bil alkoholpåverkade och därefter åtalats för 
grovt rattfylleri. Samtliga klienter har efter tingsrättens dom dömts till övervakning inom 
frivården. Utredningarna är genomförda i samma län under tidsperioden 2002 till 2004. 
   I denna uppsats ligger personutredningarna till grund för hur jag företar en analys av hur den 
kvinnliga klienten beskrivs och konstrueras i förhållande till den manliga klienten som inom området 
representerar normen för en klient som döms till frivård för grovt rattfylleri.  
 

                                                 
1 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. Människan, brottet, följderna - Kriminalitet och kriminalvård i Sverige 
(Stockholm, 2006), s. 231 
2 Alkohol och narkotika, nr. 3:2007 
3 Burr, V. Social Construction (New York, 2004)  
4 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000)  
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Material och avgränsningar 

Jag har tagit del av 20 personutredningar varav hälften behandlar manliga och hälften kvinnliga 
klienter. Foucault menar att man bör ta del av allt textmaterial som man har möjlighet till vid 
textanalytiska studier. Jag anser tvärtom att detta är praktiskt ogenomförbart och menar att man 
som forskare med gott samvete måste få sätta punkt och känna att man har läst tillräckligt utan 
att ha tagit del av allt material som finns att tillgå. 
   Urvalskriterierna för de personutredningar jag har tagit del av har varit att klienten dels ska ha 
blivit dömd till skyddstillsyn som påföljd efter att ha dömts för grovt rattfylleri, och dels att 
klientens övervakningstiden är avslutad. Att klienternas övervakningstid är avslutad har varit ett 
krav från det aktuella frivårdskontorets sida.  
   Antalet män som dömts till frivård och övervakning är överhängande större än antalet kvinnor 
dömda till samma påföljd. För att finna tio kvinnliga klienters utredningar har jag behövt söka 
mig flera år bakåt i tiden. Urvalet av klienter sträcker sig från 2003 och fram till 2004. För att 
urvalet av män ska vara motsvarande har dessa hämtats från samma tidsperiod. Urvalet av de 
manliga klienterna har av samma anledning valts ut för att motsvara kvinnornas åldrar.  
 

Disposition 

Studien kommer framöver att beskriva uppsatsens bakgrund och intresseområde, följt av teori- 
och metodavsnitt. Vidare presenteras den genusbaserade tolkningsramen och avvikande 
beteende, åtföljt av en reflektionsdel kring forskarrollen. Analysdelen tar sedan sin plats och 
avslutas av en sammanfattande teorietisk diskussion samt en kortare sammanfattning kring 
studiens resultat.  
   Avslutningsvis intervjuas en frivårdsinspektör. Frivårdsinspektörer är den yrkesgrupp som utför 
personutredningarna för berörda klienter. Jag kommer även att intervjua en person på 
kriminalvårdens huvudkontor som arbetar med att ta fram nya riktlinjer för hur 
personutredningar ska utformas. Intervjuerna ska ses som ett komplement till den övriga studien.  
 

Bakgrund 

För att skapa en förståelse kring det område och fält där uppsatsens empiriska material skapas 
kommer jag här att kortfattat presentera kriminalvårdens och frivårdens uppgifter, men även 
personutredningens funktion och betydelse för klienten och rättsväsendet.  
 

Kriminalvård och frivård 

Kriminalvården är en statlig myndighet och ansvarar för häkten, fängelser och frivård. 
Tillsammans med polis, åklagare och domstolar är syftet att minska brottslighet och öka 
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människors trygghet.5 Frivården är den största delen inom kriminalvården och ska fungera som 
ett alternativ till fängelsevistelse.6   Idag finns 35 frivårdskontor runtom i landet.7 
   Målet för frivården är att förmedla stöd och hjälp till klienten i syfte att hon eller han inte ska 
återfalla i brott utan återanpassas till samhället.8 Frivården ska fungera som en röd tråd som går 
genom hela rättsväsendet och finnas med redan från det att ett brott har begåtts fram till att 
klienten har avtjänat sitt straff.9 
   Klienterna kan vara dömda till olika former av övervakning. Det kan röra sig om övervakning 
med skyddstillsyn, övervakning för villkorligt frigivna, till skyddstillsyn med kontraktsvård, till 
skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst eller till intensivövervakning med elektronisk 
fotboja.10 Under tiden för övervakning är frivårdens uppgift att försöka påverka klienten att: 
”komma till insikt om konsekvenser av brott och missbruk, få kunskap om alternativ och uppnå 
en vilja och förmåga att leva samhällsanpassat. […] Han ska också utveckla viljan att göra rätt för 
sig.” 11  
    

Personutredning  

När ett brott har begåtts går domstolen igenom åklagarens stämningsansökan. Enligt rådande 
lagstiftning ska frivårdsalternativ eftersträvas, och om domstolen anser att frivård är ett alternativ 
för klienten begär domstolen en personutredning av frivården. Personutredningen ska vara ett 
underlag för domstolens påföljdsförslag samt ge en bedömning av klientens karaktär och beskriva 
individen i gärningsmannen.12 En personutredning är en allmän handling när den instämplats vid 
domstolen.13 År 2005 utfördes 26 061 personutredningar i Sverige.14 
   I Kriminalvårdens skrift Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om personutredning och yttrande i 
brottsmål 2006:15 går det att läsa vad som bland annat ska finnas med i utredningen:  

 

Utredningen bör koncentreras på den aktuella situationen och begränsas till det som 

är relevant för rättens bedömning. Normalt bör utredningen belysa behovet av 

insatser vad avser ekonomi, sysselsättning, hälsa, missbruk, fritid, familj, kriminalitet 

                                                 
5 www.kriminalvarden.se den 18 april 2008 
6 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 231 
7 www.kriminalvarden.se den 18 april 2008 
8 Ibid. 
9 Svensson, K. Istället för fängelse? (Lund, 2001), s. 12 
10 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 231 
11 Ibid, s. 231

 

12 Ibid, s. 236-237 
13 Kriminalvårdens författningssamling (KVFS) Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om personutredning och yttrande 
i brottsmål 2006:15, s. 8 
14 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 236-237 



 4

samt ange om det finns ett övervakningsbehov och eventuella övervakningsförslag. 

Den misstänktes inställning till förslaget i utredningen bör framgå.15 

 
Personutredningen innehåller information hämtad från bland annat kriminalvårdens register, 
Försäkringskassan och socialregister och en del gånger från Migrationsverket. Information kring 
klienten hämtas även från referenter till klienten.16 Det primära syftet med personutredningar är 
att kartlägga problematiken och se om det finns ett vård- och övervakningsbehov för klienten 
eller inte.17 I personutredningen ska även klientens behov av hjälp för att kunna leva ett liv fritt 
från kriminalitet och missbruk beskrivas.18  
   En klient kan som ovan beskrivet dömas till övervakning och kontraktsvård. Kontraktsvård är 
till för klienter vars missbruk varit en starkt bidragande orsak till att de har begått brottet och 
klienten måste själv ställa sig positiv till att genomgå behandlingen. År 2005 dömdes 1 268 
personer till kontraktsvård.19 Samtliga klienter vars personutredningar utgör det empiriska 
materialet för min studie är dömda till övervakning och flertalet är även dömda till kontraktsvård.  
 

Rattfylleri  

År 2006 var antalet lagförda rattfyllerister i Sverige 17 420 stycken.20 Bland yngre och medelålders 
män är olovlig körning och rattfylleri det mest förekommande brottet.21 Cirka 10 % av de dömda 
rattfylleristerna är kvinnor, men andelen ökar.22 Vanligast är att kvinnors brott rör sig om snatteri 
och det är ovanligt att kvinnorna deltar i mansdominerad brottslighet.23  
    Rattfyllerister kan kategoriseras i två grupper. Den ena gruppen består av personer som har ett 
alkoholberoende och den andra gruppen av dem som har kört rattfulla någon enstaka gång. Den 
senare gruppen bedöms inte ha ett beroende, utan framförde när de åkte fast i en poliskontroll att 
han eller hon exempelvis missat sista bussen hem, men ändå tyckte sig kunna behärska 
bilkörning.24 
   För att någon ska dömas för rattfylleri krävs att personen har en alkoholkoncentration på minst 
0,2 promille i blodet eller 1,1 milligram per liter utandningsluft. För att dömas till grovt rattfylleri 
krävs det att personen har en alkoholkoncentration på 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per 
liter utandningsluft.25  

                                                 
15 Kriminalvårdens författningssamling (KVFS), s. 4 
16 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 236-237 
17 Stig -Åke Johansson, handläggare på Klient- och Säkerhetsavdelningen, Kriminalvårdens Huvudkontor den 25 
april 2008 
18 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 233 
19 Ibid, s. 242 
20 Alkohol och narkotika, nr. 3:2007 
21 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 99 
22 Alkohol, droger och trafik, 2007:10 Vägverket 
23 Ekbom, T. & Engström, G. & Göransson, B. (2006), s. 99 
24 Alkohol, droger och trafik, 2007:10 Vägverket 
25 Ibid. 
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   När en person har kört rattfull startar två parallella processer, dels den körkortsadministrativa 
som sköts av Länsstyrelsen, dels den straffrättsliga processen som hanteras av tingsrätten. Det 
största straffet upplever dock många är att bli av med körkortet, vilket kan få konsekvenser som 
arbetslöshet och ett inskränkt socialt liv.26 
   För dem som döms till grovt rattfylleri är fängelse det vanligaste straffet. Straffet avtjänas i stor 
utsträckning med elektronisk fotboja. Är personen inte tidigare dömd är det vanligt att personen 
döms till skyddstillsyn och övervakning.27 De klienter vars personutredningar utgör mitt 
empiriska material har alla dömts för grovt rattfylleri med övervakning som påföljd. 
   Många personer dömda till rattfylleri återfaller efter en tid i brott.28 Utan åtgärdsprogram 
återfaller i genomsnitt 40 % under en 4-årsperiod.29 Ett påverkansprogram i form av att klienten 
döms till kontraktsvård har visat sig minska antalet återfall.30  
 

Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare inte särskilt mycket forskning inom det fält och med det material som jag 
har för avsikt att studera. Det har gjorts lite forskning kring frivården, och det som har utförts har 
mestadels kommit att utvärdera olika insatser eller reformer som har berört frivården sedan 1970-
talet. Jag vill betona att min studie inte har som intention eller intresse att beröra det rent juridiska 
området kring rättsprocessen. Jag har studerat en enskild del i rättsprocessen där 
personutredningen utgör en del. Det ligger dock i mitt intresse att i förarbetet för denna studie ta 
del av juridiska studier vars område tangerar mitt intressefält, även om min egen studie har en 
mer samhällsvetenskaplig och sociologisk karaktär. 
   När jag har tagit del av tidigare forskning har jag riktat min fokus på dels studier kring 
brottslighet och genus, dels mot studier kring rattfylleri. Jag har även tagit del av utredningar som 
behandlar andra diskriminerade grupper än kvinnor, till exempel studier inriktade på etnicitets 
och ålders betydelse för rättsväsendets förhållningssätt till lagöverträdelsen. Etnicitet och ålder är 
likt genus aspekter som har visats sig ha betydelse för en individ i en rättsprocess.  
    Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) rapport 2000:13 visar exempelvis på att tingsrätten i olika 
delar av landet dömer olika vid samma typ av brott.31 Detta förklarar författaren till rapporten 
med att det finns utrymme för individuella bedömningar av ett brottsoffer, vilket leder till att 
skillnader kan förekomma. Detta är intressanta resultat, eftersom sådana aspekter i ett rättsystem 
inte bör spela någon roll visar att ”likhet inför lagen” inte kan tas för givet. 
   BRÅ har gjort flera utredningar kring hur olika grupper av människor bedöms och döms i en 
rättsprocess, vilka ytterligare visar att personer bedöms olika och inte står lika inför lagen. 
Rapport 2000:7 utreder om pojkar tenderar att få hårdare straff än flickor för samma brott. 
                                                 
26 Ibid. 
27 Alkohol, droger och trafik, 2007:10 Vägverket 
28 Alkohol och andra droger, s. 7 
29 20   Ibid, s. 
30 Ibid, s. 7 
31 BRÅ 2000:13 
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Samtliga brott åren 1980–1998 studerades och resultatet visade att pojkar generellt sett dömdes 
till hårdare straff för samma typ av brott. Flickor döms i betydligt lägre utsträckning till fängelse, 
oavsett brottstyp eller tidigare belastning. Klientens kön har alltså betydelse för hur dennes 
handling bedöms. Rapporten pekar på att det inte endast är själva domstolarna som är orsaken till 
att fler pojkar än flickor döms för brott, utan menar också att det finns flera instanser i processen 
som spelar in och har betydelse. Till exempel kan det vara så menar rapportförfattarna att poliser 
har större benägenhet att anmäla brott begångna av pojkar än av flickor.32  
   Mitt intresseområde ligger även i en av rättsprocessens led och instanser, varför det är 
motiverat och intressant att studera personutredningarna ur ett genusperspektiv.  
 

Teori och metod 

Samhällsvetenskap och textanalys  

Detta kapitel syftar till att presentera den teoretiska och metodologiska grund som jag kommer 
att använda mig av framöver. Inledningsvis presenteras socialkonstruktionism, vari 
diskursanalysen har sitt grund. Vidare presenteras diskursanalys som teori och metod samt kritisk 
diskursanalys. Vid vetenskapliga studier är det viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till den 
egna arbetsproceduren samt till de teoretiska angreppssätt man använder sig av. Därför följer en 
reflektion kring detta. Slutligen introduceras de för studien centrala begreppen genus och avvikelse.  
   I samhällsvetenskaplig forskning är texter vanligt förekommande studiematerial. Texter, som ju 
dagligen produceras i mängder i stort sett över hela världen, ger forskaren möjlighet att skapa sig 
en förståelse för olika samhällen, grupper och människors handlingar.33 En del forskare menar till 
och med att för att vi ska kunna ha en åsikt om världen är det nödvändigt att studera det skrivna 
språket. Språket är viktigt menar de, eftersom språket är den yttersta gränssättningen för vad som 
skiljer en tanke från en handling. Texter är även viktiga eftersom det skrivna får konsekvenser för 
vad en människa förnimmer och handlar utifrån.34  
   I och med det postmoderna tänkandets inträde på samhällsvetenskapsområdet har flertalet 
omständigheter förändrats inom forskningsområdet. Vid textstudier var tidigare material som 
politiska program, lagar, intervjuer och enkätsvar intressanta som forskningsmaterial, medan 
bredden av materialtyper för forskning numera vidgats. Ambitionen med textstudier är inte att 
ställa materialtyper i en hierarkisk ordning. En lagtext ska enligt Börjesson inte anses ligga 
närmare sanningen än ett avsnitt i en tv-serie.35 Både lagtexten och tv-avsnittet representerar 

                                                 
32 BRÅ 2000:7 
33 Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Lund, 
2005), s. 12 
34 Bergström, G. & Boréus, K. (2005), s. 12 
35 Börjesson, M. Diskurser och konstruktioner (Lund, 2003), s. 15 
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delar av en verklighet och båda är konstruerade och konstruerande. De finns och föreställer 
verkligheten.36  
   De postmoderna influenserna har även inneburit att man inom samhällsvetenskaperna numera 
anser att det finns en skillnad mellan den materiella världen och människans uppfattning om 
världen. Empiri och medvetenhet anses alltmer vara en subjektiv tolkning och 
betydelsemöjligheterna anses inte längre vara lätta att fastslå.37 Vad något betyder anses i denna 
forskningsingång viktigare att söka svar på än att försöka besvara och ringa in det vanliga och 
genomsnittliga.38 I min studie stämmer dessa tankar och utgångspunkter väl in eftersom jag 
exempelvis är mer intresserad av att genom diskursanalys studera hur en kriminell person som 
kategori konstrueras i utredningarna än att studera exempelvis antalet rattfyllerister som varje dag 
kör på våra vägar.  
 

Socialkonstruktionism 

Att inta ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt innebär att inta ett kritiskt förhållningssätt till 
självklar kunskap.39 Perspektivet förklarar att vår uppfattning om världen inte kan vara en korrekt 
spegelbild. Våra uppfattningar bygger istället på hur vi kategoriserar våra intryck, vilket i sin tur 
bottnar i en persons kulturella och historiska arv.40 Dessa skillnader leder till att vi människor har 
olika bilder och uppfattningar om hur världen är utformad, vilket kan leda till konsekvenser vid 
tillfällen som människor med olika bakgrunder interagerar med varandra.41 
   Enligt Hacking är arbeten med socialkonstruktivistisk hållning kritisk mot rådande 
förhållanden. Han använder i sin bok Social konstruktion av vad? en tes som kan användas som ett 
verktyg i socialkonstruktionism. Jag uppfattar det inte som att Hacking ser tesen som kriterium 
för vad som är socialkonstruktionistiskt utan mer som punkter som en socialkonstruktionist är 
beredd att hålla med om. Ett fenomen behöver inte uppfylla alla tre punkterna för att kunna 
anses vara socialkonstruktionistiskt, utan jag uppfattar dem snarare som grader i hur radikalt 
någonting kan anses vara. 
    Hacking menar för det första (1) att de som talar om sociala konstruktioner anser att X inte är 
bestämt av tingens natur och det skulle därför inte behöva finnas. X behöver nödvändigtvis inte 
vara som det är och X är därför inte oundvikligt. X formades av sociala händelser och historiska 
förlopp som inte borde tas för givna.42 

                                                 
36 Ibid, s. 16 
37 Ibid, s. 18 
38 Ibid, s. 18 
39 Hacking, I. Social konstruktion av vad? (Stockholm, 1999), s. 20 
40 Neumann, I. Mening, materialitet och makt: en introduktion till diskursanalys (Lund, 2003), s. 20 
41 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 12 
42 Hacking, I. (2004), s. 20 
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   Hackings tes menar vidare (2) att X ofta är riktigt dåligt och (3) att allt vore mycket bättre om 
X inte fanns, eller om det radikalt gick att förändra X. Användare av det socialkonstruktionistiska 
begreppet används ofta för att visa att det går att förändra eller förstöra X. 43 
   I denna studie representeras X av genus och studien utgår även från en genusbaserad 
tolkningsram. 
   Hacking använder sig av begreppet idé, även om han inte anser att ordet helt ringar in det han 
egentligen menar. Med en idé syftar Hacking till något som går att föreslås, kritiseras, förkastas 
eller accepteras. Han menar vidare att idéer befinner sig i en social infattning, vilken han benämns 
matris.44 En ide formas alltså inom matrisen, vilken kan vara exempelvis tidningsartiklar, 
domstolsbeslut och institutioner. Det finns även materiella matriser, vilka kan vara pass, uniform 
och byggnader. Både de materiella och de ickemateriella matriserna menar Hacking har stor 
påverkan på människors beteenden.45  
   Idéer fungerar enligt Hacking endast inom en matris och när vi pratar om idéer är det ofta idén 
i dess specifika matris som vi hänvisar till. Idén om hur något är har betydelse därför att det kan 
hjälpa människor att förstå hur de förväntas bete sig i olika sammanhang för att vinna fördelar.46 
   Socialkonstruktionism bygger alltså på antagandet att världen uppfattas och upprätthålls genom 
sociala processer och det är genom dessa processer som kunskap frambringas. Dessa processer 
leder även till en växelverkan. Att kategorisera människor växelverkar med de människor som 
kategoriseras.47 Att veta att man tillhör en grupp, exempelvis gruppen kvinnor, innebär alltså att en 
kvinna beter sig som en kvinna förväntas göra och att kategorin kvinnor därmed ytterligare stärks 
och avgränsas. En människa är medveten om vad som sägs och görs om henne och på så vis 
definieras hon även inför sig själv48. Hacking tar flyktingkvinnor som exempel, vilka han menar 
har bättre chanser att få uppehållstillstånd om de beter sig som flyktingkvinnor förväntas bete sig. 
Kvinnan utvecklas alltså inom den matris hon befinner sig.49 Människor blir därmed påverkade 
av den matris de agerar inom och socialt konstruerade som en särskild sorts person.50 Denna 
växelverkan mellan objekt och idé innebär alltså att vi rör oss inom de beskrivningar och rum 
som står öppna för oss.51 
   Jag kommer i det senare avsnittet Kvinna, man och konstruktion att visa hur mina resultat kan 
kopplas till socialkonstruktionism och hur jag har funnit att X motsvarar genus i mina resultat. 
 

                                                 
43 Ibid, s. 20 
44 Ibid, s. 24 
45 Ibid, s. 24 
46 Ibid, s. 25 
47 Hacking, I. Social konstruktion av vad? (Stockholm, 1999), s. 49 
48 Ibid, s. 50 
49 Hacking, I. (2004), s. 25 
50 Ibid, s. 26 
51 Ibid, s. 49 
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Genusbaserad tolkningsram 
Jag kommer i analysarbetet att utgå ifrån en genusbaserad tolkningsram. Exakt vad genus står för 
och betyder skiftar mellan olika teorier och jag ska därför beskriva den definition jag framöver 
kommer att använda mig av.  
   Inom socialkonstruktionism studeras genus utifrån sociala och kulturella konstruktioner. 
Genus, eller socialt kön, skapas och återskapas ständigt skriver Yvonne Hirdman i inledningen av 
sin bok Genus - om det stabilas föränderliga former:  
 

Jag vill att man tack vare det begreppet ska kunna se hur människor formas och formar sig till 

Man och Kvinna. Och mer: hur dessa formeringar bildar samhälleliga avlagringar, ingår i 

kulturens, politikens, ekonomins ”väggar” som bärande kolonner.52  

 
Hirdman menar alltså att genus har stor betydelse för hur vi människor lever och vilka 
förutsättningar som vi har beroende av vårt kön. Hon använder sig av begreppet genuskontakt för 
att förklara hur män och kvinnor ordnas inom olika hierarkier. Ordningen menar Hirdman sker 
med hjälp av två faktorer:  
  
1. Mannen anses vara normen och det han tänker och handlar anses vara det rätta.  
2. Könen får inte blandas och en man kan därför inte utföra en ”kvinnlig” handling utan att    
drabbas av statusförlust.53  
 
Hirdman använder sig av tre formler för att förklara det hon benämner genuskontraktet. Varje tid, 
kultur och samhälle har sitt genuskontrakt. Grundformeln är A – icke A och står för man- icke 
man. Kvinnan är inte närvarande och är varken intressant eller relevant.54 Med A – a menar 
Hirdman att något hos a saknas, kvinnan är en ofullständig man.55 En kvinna har alltid i 
jämförelse med mannen mindre stark fysik och ett svagare psyke. Kvinnan beskrivs vilja vara som 
mannen och det är i jämförelse med A som a formas.56 A – B innebär att mannen och kvinnan 
ses som helt och hållet separerade och kvinnan kan inte anses jämförbar med mannen.57 Det 
enda en kvinna kan göra som mannen inte förmår är att föda barn och att vara mor.58 Skillnaden 
mellan B och a är att B är en idolfigur medan a beskrivs vara en ständigt pånyttfödd schablon.59  

                                                 
 
52 Hirdman, Y. Genus: om det stabilas föränderliga former (Lund, 2003), s. 11 
53 Hilte, M. Avvikande beteende- en sociologisk konstruktion (Lund, 1996), s. 103 
54 Hirdman, Y. (2003), s. 27 
55 Ibid, s. 28 
56 Ibid, s. 35 
57 Ibid, s. 36 
58 Ibid, s. 38 
59 Ibid, s. 44 
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   Mannen som norm är enligt Hirdman starkt förankrad i vår världsbild och vårt medvetande 
som en kulturellt nedärvd självklarhet.60 De kvinnor som bryter mot mönstret av vad som 
förväntas av henne blir betraktad som en anomalitet.61 En brandman som är kvinna avviker alltså 
från bilden av vilket kön en brandman antas ha, på samma sätt som en gravt kriminell person 
med större sannolikhet antas vara en man.  
   Hirdman menar vidare att genus hjälper oss att strukturera världen eftersom vi människor vill 
kategorisera omgivningen för att den inte ska te sig obegriplig för oss. Motsatsen till man är 
kvinna, och för att göra det tydligare för oss tilldelas kategorierna rekvisita vilket gör skillnaderna 
än mer konstrast.62   
   Kvinnan är underordnad mannen jorden runt, men det finns ingenting som säger att det måste 
vara så. Att män och kvinnor lever under och överordnade varandra skapar i förlängningen reella 
skillnader mellan dem.63  
   Förutom att använda mig av den genusbaserade tolkningsramen kommer jag i studien även 
studera avvikelsens roll.  
 

Avvikande beteende 

Howard S. Becker brukar enligt Hilte tre olika definitioner för vad han anser kan vara ett 
avvikande beteende. Den statistiska definitionen är den företeelse som inte överensstämmer med det 
statistiskt genomsnittliga.64 En statistisk avvikelse kan till exempel vara antalet kvinnor som döms 
till fängelse jämfört med män eller antalet män som anmäler sin fru för misshandel.  
   Den patologiska definitionen syftar till att missbruk och kriminalitet kan vara tecken på fysisk eller 
psykisk sjukdom. Vad som har ansetts vara patologisk avvikelse har under historien skiftat och 
styrs ofta av det etablerade samhällets moral. Att vara homosexuell har till exempel tidigare 
ansetts vara en sjukdom, vilket det inte längre anses vara.65 
   Denna studie är inriktad på den regelorienterade definitionen av avvikelse. Den regelorienterade 
definitionen innebär att en person som inte följer gruppens normer om vad som anses vara 
normalt och tillåtet är en person som avviker. Olika kulturer har olika normer och det som anses 
vara ett brukligt beteende i en kultur kan vara en fördömd handling i en annan.66 Att till exempel 
dagligen konsumera alkohol kan vara accepterat i en grupp av människor, medan samma 
beteende stämplas som avvikande och missanpassat i en annan grupp. En man som dricker 
alkohol och beter sig berusad är mer accepterad än en alkoholpåverkad kvinna, på samma sätt 
som att begå en kriminell handling anses ligga närmare mannens natur än den kvinnliga.67 

                                                 
60 Ibid, s. 50 
61 Ibid, s. 61 
62 Ibid, s. 73 
63 Carlson, Å. Makten att se - om kropp och kvinnlighet i lagens namn (Malmö, 2000), s. 19 
64 Hilte, M. (1996), s. 8 
65 Ibid, s. 8 
66 Ibid, s. 8 
67 Ibid, s. 99 
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   Vilka som anses ha makten att styra vilka normer som ska premieras i en grupp och vilka 
beteenden som avviker har olika förklaringsmodeller. Flera teoretiker skulle säga att 
majoritetssamhället definierar normalitet, brottslighet och avvikelse.68 Enligt Hirdman är det en 
samhällelig och politisk process där mannen kommer att utgöra den normbildande i samhället 
och där kvinnan representerar avvikelsen.69 Det avvikande beteendet blir alltså upprätthållandet 
av en redan befintlig samhällsmoral, där regler och normer skapas och återskapas. Män och 
kvinnor subventioneras och tillrättavisas beroende på hur de beter sig och motsvarar sin 
förväntade roll. 
   Det finns fler problem med att använda sig av teorier om avvikelse och att fokusera på de 
avvikande. Själva utpekandet av en avvikande grupp har till exempel ansetts kunna medföra att en 
avvikande grupp uppfattas som ännu mer avvikande ifall den studeras.70 Jag anser dock inte att 
det faktum att jag i min studie pekar ut kvinnor som en avvikande grupp kommer att missgynna 
kvinnliga rattfyllerister. Man skulle snarare kunna hävda det omvända, det vill säga att det finns 
ett värde i att lyfta fram kvinnorna och uppmärksamma deras roll som avvikare för att komma till 
förändring.  
 

Diskursanalys 

Kortfattat brukar diskurs beskrivas som ett bestämt sätt att tala och förstå omvärlden.71 Men 
precis som på övriga områden så förs det en diskursiv kamp om vilken definition av diskurs som 
ska råda. Neumann definierar diskurs som ”[...] ett system för skapande av en uppsättning 
utsagor och praktiker som, genom att få fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer 
eller mindre normala. Systemet är verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss 
ordning i sitt mönster av sociala relationer”.72 Neumann menar alltså att diskurser skapar ett sätt 
för människor att förstå sin omvärld. Diskurserna gör att omvärlden kategoriseras och på så vis 
får betydelse. Enligt Foucault beskrivs diskurs som ”praktiker som systematiskt formar de objekt 
om vilka de uttalar sig”.73 Foucault menar alltså att samhällets praktiker samtidigt som de 
existerar påverkar även andra företeelser. Jag anser att Neumanns och Foucaults definitioner 
kompletterar varandra, och det är dessa definitioner av diskurs som jag framöver kommer att 
utgå ifrån. Diskurser gör att vi förstår vår omvärld, samtidigt som omvärlden styrs med hjälp av 
diskursen. 
   Inom det så kallade diskursanalytiska fältet kan man grovt urskilja tre inriktningar - diskursteori, 
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Samtliga dessa angreppssätt utgår från en strukturalistisk 
och poststrukturalistisk språkfilosofi, vilket innebär att möjligheten att nå verkligheten anses gå 

                                                 
68 Kolfjord, I. Kvinnors drogbruk och lagbrott (Malmö, 2003), s. 23 

996), s. 8 

 konstruktioner (Lund, 2003), s. 35 
. (2003), s. 17 

69 Hilte, M. (1
70 Ibid, s. 10 
71 Börjesson, M. Diskurser och
72 Neumann, I
73 Ibid, s. 17. 
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att nå via språket.74 Inom diskursanalys har språket stor betydelse. Språket förmedlar inte bara 
fakta, utan ger även världen en mening eftersom det konstituerar tillvaron.75 Språket fungerar 
även som ett socialt system som ger logik och skapar en betydelse och sammanhang för 
människan.76 Utan föreställningen om vad som anses vara en kriminell handling eller en man och 

die men med ett annat 

öka finna vilka orsaker som ligger till grund för 
e konstruktioner av verkligheten som uppstår.81 

 

 produktiv kraft som finns överallt i samhället och som 
bildar diskurser, vetskap och kropp.85  

                                                

kvinna, betyder ordet inte något för oss. På så sätt föregår språket vår tolkning av det vi ser.77 
   Neumann menar att det primära syftet med diskursanalys inte är att förklara hur något är, syftet 
är att förklara hur de studerade diskurserna framträder och upprätthålls.78 I mitt analysarbete 
innebär detta att studera om det i utredningarna skiljer sig åt mellan kvinnorna och männen och 
hur dessa eventuella skillnader beskrivs vara. Diskursanalysen har som syfte att se vad diskurserna 
i sig förmedlar, och har ingen avsikt att försöka finna svar i vad människor verkligen menar eller 
hur realiteten egentligen ter sig bakom diskurserna.79 Jag är alltså inte intresserad av vad en 
handläggare på frivården egentligen säger, utan har för avsikt att studera det han eller hon 
underförstår, producerar och förhindrar. Diskursanalys är ett sätt att se på ett fenomen och 
händelser omkring oss och någon annan skulle kunna ha gjort samma stu
resultat. Det här är mitt sätt att tolka det material som jag har tagit del av. 
   Utgångspunkten inom socialkonstruktionism är som tidigare beskrivet att man aldrig kan nå det 
som ligger utanför diskurserna, och därför är det endast diskurserna som kan studeras samt vilka 
sociala konsekvenser som dessa diskurser får.80 Diskursanalys vill alltså undersöka hur till 
exempel kriminella som kategori skapas, samt förs
d

Kritisk diskursanalys 

Texter är samhällsvetenskapligt intressanta eftersom de kan klarlägga maktförhållanden samt 
reproducera och ifrågasätta makten mellan människor och institutioner. Det är inte texterna som 
i sig själva är makt, utan deras möjlighet för läsaren att tyda det som ligger bortom själva 
texterna.82 Michael Foucault betonar relationen mellan makt och vetande.83 Med makt syftar 
Foucault till det som befästs i varje social praktik samt i de förhållanden som råder inom 
praktiken.84 Foucault ser makt som en

 
74 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 15 
75 Börjesson, M. (2003), s. 37 
76 Neumann, I. (2003), s. 18 
77 Börjesson, M. (2003), s. 74 
78 Ibid, s. 19 
79 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 28 
80 Ibid, s. 28 
81 Börjesson, M. (2003), s. 19 
82 Bergström, G. & Boréus, K. (2005), s. 15 
83 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 20 
84 Börjesson, M. (Lund, 2003), s. 37 
85 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 20 



 13

   Foucault menar att diskurserna formar och producerar vad som betraktas som logiskt och 
korrekt samt vad som överensstämmer med verkligheten.86 Makten skapar på så vis en ordning 
och strukturerar och kategoriserar världen, till exempel vad som i ett samhälle kommer till att 
anses vara kvinnligt, manligt eller en kriminell handling.87 Genom att studera frivårdens 
dokument har jag möjlighet att skapa mig en förståelse för hur bilderna av mannen och kvinnan 
som kriminella skapas och om dessa skiljer sig åt. Hur frivårdens personal beskriver klienten i sin 
utredning anser jag vara förknippat med makt eftersom utredningen framledes ligger till grund för 
en påföljande dom i det aktuella brottet.  
   Winther och Jørgensen skriver att ”kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser 
det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala 
värld, inklusive relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden.” 88 Kritisk diskursanalys vill 
alltså bidra till att jämna ut dessa ojämlika förhållanden och ställer sig på de undertyckta 
gruppernas sida. Detta sker praktiskt genom att en kritisk diskursanalytisk studie belyser de 
diskursiva praktiker som upprätthålls av ojämna maktförhållanden. Kunskapen om dessa 
maktförhållanden ska vidare kunna användas i arbetet för att en social förändring ska komma i 
stånd.89  
   Enligt Fairclough är en diskursanalytisk studie inte fulländad utan ett tvärvetenskapligt 
perspektiv där textanalys och social analys kombineras. Texter som enda material belyser 
nämligen inte förbindelserna mellan samhälleliga och kulturella processer.90 Fairclough menar 
enligt Winther Jørgensen och Philips att det därför behövs tvärvetenskapliga perspektiv, där 
textanalys och social analys kombineras. En analys behöver ta ställning till dels det skrivna eller 
talade språket, men den bör också innehålla social praktik för att inte gå miste om samband och 
förbindelser mellan text och de samhälleliga och kulturella processerna. 91  I denna studie 
representeras den sociala praktiken utav begreppen genus och avvikande beteende.  
 

Kritik mot kritisk diskursanalys och socialkonstruktionism 

Winther Jørgensen och Philips framhåller flera områden där Faircloughs kritiska diskursanalys 
har fått kritik. Den främsta kritiken handlar om att Fairclough inte beskriver i vilken utsträckning 
social analys bör finnas med i en studie. Fairclough beskriver inte heller vilka former av 
sociologisk teori man bör och kan använda.92 Även jag anser att detta kan vara ett problem. Det 
kan skada perspektivets trovärdighet, samtidigt som jag anser att det istället blir forskarens 
uppgift att integrera social praktik i den utsträckning som krävs för att en läsare ska samtycka i att 
studien är välgrundad.  

                                                 
86 Börjesson, M. (2003), s. 36 
87 Ibid, s. 37 
88 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 69 
89 Ibid, s. 70 
90 Ibid, s. 72 
91 Ibid, s. 72 
92 Ibid, s. 93 
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   Som jag beskrev i avsnittet Socialkonstruktionism så finns det kritik riktat mot perspektivet som 
säger att forskningsresultatet inte skulle vara värdefullt eftersom resultatet bara delger en sanning 
av flera möjliga. Varför skulle resultatet av min studie vara värdefullt när den bara säger något om 
just de utredningar som jag har tagit del av? Det är ju bara en sanning av flera möjliga.93 Kritiken 
är i någon aspekt berättigad. Min studie kan inte säga något om hur frivårdens utredningar 
gällande rattfyllerister generellt sett ser ut i Sverige idag. Och säkert hade en annan person funnit 
aspekter som jag inte har uppmärksammat. Att det kan finnas flera sanningar kring samma 
företeelse anser jag därför inte är att betvivla. Samhällsvetenskapliga fenomen ger sällan definitiva 
och enkelriktade svar. Samhällsvetenskapen går helt enkelt inte att jämföra med den mer mätbara 
naturvetenskapen och den kan inte ge ett entydigt absolut svar när den besitter flera. Oavsett 
detta så anser jag att kritiken mot att en socialkonstruktivistisk studie inte skulle ha ett värde är 
ogrundad och fel. Även om min studie inte kan säga något om förhållandena i Sverige, så kan den 
säga något om just det fenomen jag har studerat. Den möjliggör perspektiv på hur vi tar dessa 
fenomen för givna och hur genusordningen styr oss, även i de sammanhang vi kanske inte är 
medvetna om dem.  
 

Reflektioner kring forskarrollen  
Skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning framtogs 2001 av 
Vetenskapsrådet på riksdagens begäran. Syftet är att främja det nationella ansvaret för den 
forskning som bedrivs. I Forskningsetiska principer ingår fyra huvudkrav varav ett är 
Konfidentialitetskravet. Detta krav har jag i arbetet med uppsatsen lagt särskilt stor vikt vid eftersom 
jag kommer ta del av konfidentiella handlingar. Det får inte finnas någon som helst risk för att de 
personer vars personutredningar jag studerar i den färdiga uppsatsen går att identifiera. För att 
säkerställa att så inte sker har jag ändrat uppgifter såsom namn på klienter och datum samt ändrat 
geografiska områden och andra sakförhållanden som skulle kunna leda till att klienten skulle 
kunna identifieras av en läsare. I samtliga personutredningar är klienterna i den löpande texten 
benämnda med klientens efternamn. För att det klart ska framgå om klienten jag beskriver i ett 
citat rör en man eller kvinna har jag valt att använda mig av fingerade förnamn. Att 
avidentifiering av klinterna sker är även en förutsättning och ett krav från Kriminalvården för att 
jag ska få tillgång till utredningarna. 
   Ett problem med att använda sig av diskursanalys är att forskaren själv är en del av den diskurs 
han eller hon studerar. Det är svårt att distansera sig från diskursen och sätta ”parentes” runt sin 
egen kunskap. Winther-Jørgensen och Philips menar att distanseringen till den egna kunskapen är 
viktig för att forskaren ska kunna uppfatta fenomen som ligger nära en själv.94 Mina tidigare 
kunskaper gällande trafikonykterhet och kriminalvård var innan arbetets start inte särskilt 

                                                 
93 Ibid, s. 149 
94 Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 29 
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ingående och jag kan därför ha en fördel med att jag till exempel inte automatiskt tar parti för 
klienten eller utredaren när jag tar del av personutredningen.  
   Men eftersom min fokus ligger på skapandet av genus, en mekanism som jag är engagerad i och 
tidigare har studerat, finns risken att jag ser det jag tror och förutsätter att jag ska upptäcka och 
finna för skillnader i det empiriska materialet. Under analysarbetets gång har jag vid flertalet 
tillfällen stannat och reflekterat över de slutsatser jag har dragit. Jag har ställt mig frågan om jag 
har förhastat mig och möjligen förbigått ”kvinnliga” drag i männens utredningar och vice versa. 
Jag har vid dessa tillfällen gått tillbaka och läst om.  
   Att analysera material och söka finna diskurser har tagit tid, ibland retfullt mycket tid. Men 
samtidigt - det måste få ta tid om en kritisk hållning till den egna analysen ska kunna vara möjlig. 
Empiri talar inte för sig själv, utan materialet måste behandlas och presenteras med en opartisk 
ansats.95 Nu hävdar jag inte att jag har haft en opartisk insats, eftersom jag är en del av diskursen 
jag studerar. Men min ambition har varit att distansera mig och att acceptera att processen är 
tidskrävande. Att försöka distansera mig från tidigare kunskap och erfarenheter har inte alla 
gånger varit lätt. 
 

Forskarens förförståelse och perception 

Hur vi upplever vår omvärld beror på vår perception. Av alla sinnesintryck som en människa 
utsätts för registrerar hon somliga, medan andra obemärkt passerar. Vad vi uppfattar genom vår 
perception menar Neumann beror på våra tidigare erfarenheter och förförståelse av omvärlden.96 
Vi ser och registrerar helt enkelt det som vi förväntar oss går att upptäcka.97  
   Som människa i ett samhälle är jag som tidigare beskrivit en produkt av min samtid. Jag ser och 
registrerar det som min kultur och omgivning förväntar sig av mig, och min perception och 
intresse riktas olika beroende av tidigare erfarenheter och kunskaper. Jag vet att jag lever i ett land 
som kategoriserar den som med en viss mängd alkohol i blodet sätter sig och kör bil och som 
påverkar vem som faller inom ramen för vem jag anser är en lagbrytare och kriminell person. I ett 
annat land där gränsen för tillåten alkoholmängd i blodet är lägre hade en svensk lagöverträdaren 
inte längre fått epitetet lagöverträdare och därmed varken kategoriserats som kriminell eller 
avvikare. Vad som är och karaktäriseras som en kriminell handling skiljer sig alltså åt mellan olika 
samhällen.  
   Som forskare är det viktigt att inta en reflexiv hållning. Att studera andra innebär därmed även 
att studera sig själv.98 I den anglosaxiska forskningen finns en tradition att forskaren så gott det 
går ska sopa undan alla spår av sin inverkan i det färdiga analysen vilket Ehn och Klein vänder sig 
emot. Strävan garanterar nämligen inte på något vis att forskningen skulle vara ett objektivt 

                                                 
95 Börjesson, M. (2003), s. 22 
96 Neumann, I. (2003), s. 31 
97 Ibid, s. 33 
98 Ehn, B. & Klein, B. Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig reflexivitet (Stockholm, 1994), s. 10 
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resultat. Objektivism och subjektivism är snarare oskiljaktiga eftersom det inte går att beskriva 
andra utan också bakvägen beskriva sig själv.99  
   Att uppmärksamma sig själv som en del av forskningsprocessen anser jag har betydelse för 
studien, både för att som forskare förstå hur man tolkar och läser sitt material och för att ge 
läsaren en möjlighet att ta ställning till forskarens subjektiva tolkningsram. Ehn och Klein menar 
att det är viktigt att forskaren inte tillrättalagt och pliktskyldigt blottar sin självmedvetenhet. 
Denne måste på bar gärning upptäcka vem han eller hon är och förmedla hur denna tolkningsram 
färgar studien.100 Detta innebär att forskaren kan behöva tillkännage motiv och tankesätt som i 
alla sammanhang inte upplevs som smickrande. Ehn och Klein menar inte att det är fråga om en 
offentlig bikt, men att subjektiviteten är så viktig att både kunskapsprocessen och mötet med 
informanter bör analyseras.101  
   I min textstudie kommer jag inte att träffa de klienter vars dokument jag analyserar, men likväl 
anser jag att det blir en form av möte mellan mig och klienten när jag tar del av dokumenten, 
även om jag är den enda av oss två som egentligen möter. I det skeendet anser jag det vara lika 
viktigt att iaktta och reflektera kring sin upplevelse och position, precis som det hade varit i det 
fall jag träffat personerna i verkliga livet. Att gå till väga på detta sätt ger läsaren en möjlighet att 
förstå min tolkningsram och mina förutsättningar för hur jag tolkar materialet. 
 

ANALYS 

Jag har för insamlingen av det empiriska materialet tagit del av personutredningar gällande tio 
män och tio kvinnor. Som jag tidigare beskrev i avsnittet Material och avgränsningar berör 
utredningarna personer som mellan 2002 och 2004 dömdes till övervakning inom frivården efter 
att ha dömts för grovt rattfylleri. 
   Efter att under flera veckor grundligt och metodiskt läst igenom utredningarna har jag funnit 
fyra områden som särskilt framträder och skiljer kvinnornas utredningar från männens. 
Analysarbetet inleddes med att jag tog jag del av utredningarna som behandlade männen för att 
skapa mig en bild av hur han beskrivs och konstrueras i utredningarna. Efter att jag hade skapat 
mig en bild av detta fortsatte mitt arbete med att studera kvinnornas utredningar för att skönja 
om och i så fall hur dessa utredningar skilde sig från männens. Som jag tidigare beskrev i det 
teoretiska avsnittet så menar Foucault att diskurserna formar och producerar vad som betraktas 
som logiskt och korrekt och vad som överensstämmer med verkligheten102 samt att den kritiska 
diskursanalysen har som uppgift att kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av 
den sociala värld som innebär ojämlika maktförhållanden103. Jag har genom att kunna urskilja 
skillnader i hur män och kvinnor konstrueras i personutredningarna kunnat visa på att 
                                                 
99 Ibid, s. 12 
100 Ibid, s.  34 
101 Ibid, s.  80 
102 Börjesson, M. (2003), s. 36 
103 Winther Jorgensen, M. & Philips, L. (2000), s. 69 
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konstruktionen av kvinnan grundar sig i och upprätthålls genom att hon utgör en avvikelse i 
förhållande till den kausala mannen. Diskurserna kring vad som anses vara logiskt och korrekt 
har alltså legat till grund för både hur mannen och kvinnan i personutredningarna beskrivs.  
    De fyra diskurserna som jag har funnit och som skiljer beskrivningen av kvinnorna från 
männen är: 
 
1. Orsaksförhållanden kring brottet.  
2. Hur klienten mår av det inträffade brottet. 
3. Klientens inställning till att underkasta sig behandling. 
4. Klientens sociala stöd. 
 
Tillsammans och i kombination med varandra är det dessa beskrivningar som utgör talet och vad 
som karakteriserar den manliga respektive kvinnliga rattfylleristen och vad som skiljer dem åt. 
Det är också denna diskurs som utgör grunden för den genusordning som finns inbäddad i 
dagens kriminal/frivårdspolitiska föreställningsvärld  
   Jag kommer i den följande framställningen att presentera varje diskurs för sig och utveckla 
dessa punkter. I varje stycke presenteras inledningsvis hur jag funnit att männen framställts åtföljt 
av en beskrivning av hur kvinnan framställs berörande samma diskurs. Analysdelen kan ses i två 
faser. Den första delen har en deskriptiv karaktär vilken sedan ligger till grund för den 
genusbaserade tolkningsramen som följaktligen tar sin plats.  
 
 

1. Orsaksförhållanden kring brottet 

I männens utredningar nämns ofta inte själva orsaken till det aktuella brottet och vad som fick 
klienten att köra rattfull. I åtta av de tio utredningarna beskrivs klienten ha en 
alkoholproblematik, och det som anses vara orsaken till denna beskrivs i dessa utredningar. 
Överhängande många av de manliga klienterna beskrivs relativt nyligen ha genomgått en 
separation, vilket i utredningarna kopplas samman med att hans alkoholkonsumtion har kommit 
att stiga. Att klientens företag gått i konkurs beskrivs flertalet gånger vara orsak till den ökade 
konsumtionen av alkohol. Drickandet förklaras ha fungerat som ett medel för männen att stressa 
av med mot dessa yttre påfrestningar som de vid tiden kring brottet stått inför: 

 

Han har dagligen druckit starköl, huvudsakligen i syfte att varva ner från den pressade 

arbetssituationen. Vid det aktuella rattfylleriet hade han druckit starköl på kvällen innan 

körningen men kände sig inte påverkad.104 

                                                 
104 Gunnar. 
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Vad gäller sin alkoholkonsumtion uppger han att han druckit som han egentligen tycker för 

mycket alkohol men han har aldrig tidigare sökt hjälp för detta. Alkoholen har bl.a. varit en 

hjälp att stressa av med.105 

 
Samtidigt som männen har använt alkoholen för att uppnå ett lugn, beskrivs flera av männen ha 
använt alkohol i självmedicinerande syfte för att dämpa känsla av fysiskt eller psykiskt lidande:  

 

Konsumtionen har ökat i samband med att han nu haft värk då alkoholen hjälpt mot värken. 

Han förklarar den nu aktuella rattfyllerihändelsen med att han druckit alkohol så gott som 

dagligen och att han inte har förstått att han hade så mycket alkohol i sig som polisens prov 

visar.106 

 

Samtidigt med att Dan började må dåligt på grund av separationen, ökade han sin 

alkoholkonsumtion.107  

 
Orsakerna till att männen har en alkoholproblematik beskrivs i personutredningarna, men inte 
varför mannen vid just det aktuella brottstillfället körde full. Att han har en alkoholproblematik 
beskrivs som uppvisat, men han framhålls inte som ett offer för andra personers handlingar och 
han frånskrivs inte ansvaret för sin handling eller alkoholkonsumtion. Att han missbrukar alkohol 
tillskrivs inte vara någon annans fel än hans eget. 
   Flera av kvinnornas personutredningar skiljer sig i det här avseendet åt från männens 
utredningar ur flertalet aspekter. I kvinnornas utredningar beskrivs själva brottstillfället mycket 
mer utvecklat, och handläggaren tenderar i betydande större utsträckning vilja klarlägga hur och 
varför kvinnan hamnade i den situationen att hon satte sig alkoholpåverkad i bilen och körde vid 
just den händelsen hon står tilltalad för. I Malins utredning framställs detta på ett tydligt sätt. 
Hennes rattfylla beskrivs ha skett på grund av att Malin var i konflikt med sin man:  

 

Vid nu aktuell händelse berättar Malin att hon hade grälat med sin man och var 

mycket upprörd.108 

                                                 
105 Klas. 
106 Anders 
107 Dan. 
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Malin beskrivs ha färdats i bil för att leta efter sin man, men orsakade under färden två 
trafikolyckor som hon senare blev dömd för. Också Klaras personutredning exemplifierar på ett 
tydligt sätt hur turbulenta omständigheter beskrivs vara orsaken till att Klara vid det aktuella 
tillfället har kört rattfull. Hennes personutredning inleds med raderna: 
 

Tre veckor innan den 10 maj råkar en av Klaras närmsta kamrater ut för en mycket svår olycka 

[…]. Den 7 maj tar den andra kamraten sitt liv. På dagen den 10 maj talar hennes föräldrar om 

för henne att de ska skiljas. På kvällen den 7 maj är Klara på fest. När hon kommer hem tar 

hon sin pappas bil och kör i syfte att göra sig själv illa.109  

 
Klaras rattfylla beskrivs alltså ha föranletts av en mängs händelser som vill motivera varför hon 
vid detta tillfälle körde alkoholpåverkad. Händelserna beskrivs ha föranletts av händelser som 
ligger bortom Klaras kontroll och på så sätt förklaras hon själv stå utan ansvar för dem. 
      Till skillnad från männens utredningar, där alkoholkonsumtionen beskrivs ha ökat i samband 
med exempelvis en separation eller en tuff arbetsbelastning, så beskrivs själva 
alkoholkonsumtionen bero på att personer i kvinnans omgivning gjort livet svårt för henne: 
 

Enligt Gunilla lever hon i ett samboförhållande där hon utsatts för fysiskt våld vid upprepade 

tillfällen i samband med att hennes partner varit alkoholpåverkad […].110 

 

Caroline har under den senaste tiden tagit ett stort ansvar hemma då modern har varit 

sjukskriven och helt nyligen konstaterats att hon lider av en svår sjukdom som förhindrar 

henne från att kunna kommunicera med omvärlden. Modern har nu genomgått en operation 

[…] varför behovet av hjälp från Caroline är än större. […] Caroline är en ung kvinna som 

under det senaste året haft en mycket pressad social situation.111 

 
Caroline och Gunilla har likt Klara varit utsatta för andra människors sjukdom, bortfall och våld. 
Kvinnan framsälls som ett offer, både för att hon kört rattfull men även för att hon själv inte 
beskrivs vara ansvarig för sin alkoholkonsumtion. Genom att placera kvinnan i en offerroll 
fråntas hon ansvar för både sin alkoholkonsumtion och från brottet. 

                                                                                                                                                         
108 Malin. 
109 Klara. 
110 Gunilla. 
111 Caroline. 
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   Orsakerna till rattfylla beskrivs alltså i kvinnornas utredningar vara föranledda av händelser som 
ligger nära brottstillfället i tiden och dessa händelser beskrivs som kvinnorna inte kunnat ha rått 
på, utan står maktlösa inför. Kvinnan var på grund av andra upprörd eller utsatt för händelser 
som hon inte rådde på och som fick henne att må dåligt. Händelserna är framställda på ett sätt 
som gör att de vill motivera och förklara att kvinnan har mått dåligt och därför kört rattfull, men att 
detta inte egentligen är hennes fel. 
   Orsaken till varför en person kör rattfull beskrivs i personutredningarna olika beroende av hur 
utredningen skildrar en man eller en kvinna. En man utgör, som Hirdman hävdar, normen vilken 
kvinnan jämförs med. I personutredningarna framkommer normaliteten och det avvikande 
genom att mannens förklarade orsaker till varför han körde rattfull inte motiveras eller förklaras. 
Bakgrundsfaktorer och det aktuella tillfället behöver inte förklaras, utan omständigheterna tas för 
givna. I kvinnornas utredningar läggs betydligt större fokus på att redovisa kvinnornas situation. 
Eftersom hon blir en avvikare måste hennes beteende i högre utsträckning förklaras och 
redogöras för i utredningarna.  
   Bilden av den rattfulla kvinnan skildras med motiveringar till varför hon körde rattfull vid det 
tillfälle hon står tilltalad för. Den kvinnliga rattfylleristen beskrivs ha begått sitt brott mot med 
bakgrund av att hon var upprörd, hade en besvärlig relation till sin våldsamma sambo eller en 
krävande situation i hemmet. En kvinnas alkoholkonsumtion beskrivs bero på orsaker som ligger 
utanför hennes makt, och de orsaker som fick henne att köra med alkohol i kroppen skiljer sig åt 
från männens utredningar. 
   Genusordningen uppstår bland annat för att människor kategoriserar könen och att män och 
kvinnor därför inte blandas ihop och liknar varandra. För att könen inte ska komma för nära 
varandra finns det ett behov av att skilja kvinnan från mannen, vilket alltså konstruktionen av 
mannen och kvinnan i utredningarna visar på. Att den tilltalade kvinnan är ett offer för olika 
omständigheter hon inte kan rå på präglar i utredningarna beskrivningen till varför kvinnan körde 
rattfull.  
 
 

2. Hur klienten mår av det inträffade brottet 

Vid genomläsningen av de manliga klienternas personutredningar fann jag inte i någon utredning 
en beskrivning av klientens dåliga psykiska hälsa som en följd av brottet eller hur klienten i 
allmänhet förhöll sig till brottet i efterhand. Det närmaste jag i personutredningarna har funnit är 
en beskrivning av hur en manlig klient mår i samband med ett begånget brott upphittas i Ernsts 
utredning. Att Ernst mår dåligt går inte att ta miste på, men detta förklaras mot bakgrund av att 
han har en stressad levnadssituation:  
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Han befinner sig i något av ett kaos där han varken orkar med sig själv eller andra. 

Stressituationen är arbetsrelaterad. Han har tagit till alkohol för att dämpa sitt dåliga mående 

och är i stort behov av hjälp.112 

 
Att Ernsts psykiska hälsa är dålig kopplas alltså inte samman med det brott han har begått, utan 
till hans levnadssituation i stort.  I kvinnornas utredningar läggs det tvärtom mycket stort fokus 
på att beskriva kvinnornas upplevelse och erfarenheter av det inträffade:  
 

Efter nu aktuell händelse så känner hon stor skuld och skam. Elisabeth uppger själv att hon är i 

stort behov av stöd och hjälp för en förändring av sin livssituation. […].113 

 

Händelsen Linda idag står tilltalad för har fungerat som en väckarklocka och hennes 

alkoholkonsumtion idag är så gott som obefintlig. […] Linda uppger att hon har en god fysisk 

hälsa men att hon mår psykiskt dåligt sedan det hon står tilltalad för inträffade. Hon menar att 

hon inte tidigare besvärats av psykisk ohälsa men att händelsen fått henne att må dåligt.114 

 

Linda är mycket seriös i sitt hjälpsökande och hon funderar mycket över sin situation.115 

 

Caroline berättar att hon mått oerhört dåligt av det som hon nu är misstänkt för och att hon 

därför inte vågar dricka alkohol alls.116 

 

Efter det aktuella brottstillfället blev hon sjukskriven för depression. […] Det finns goda 

förutsättningar för att Gunilla kommer att fullfölja socialtjänstens behandlingsplan då Gunilla 

uttryckligen upplever åtalet som en vändpunkt i sitt liv.117 

 
Att ha åkt fast för grovt rattfylleri framställs ha påverkat kvinnorna både på ett positivt och 
negativt sätt. De beskrivs ha insett att detta kan vara en vändpunkt i deras liv och att de därför 

                                                 
112 Ernst. 
113 Elisabeth. 
114 Linda. 
115 Linda. 
116 Caroline. 
117 Gunilla. 
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ställt sig positiva till att få vård. Men i personutredningarna framgår också att kvinnorna ofta mår 
mycket dåligt efter det inträffade och känner sig illa berörda av sitt brott och handlande.  
   I kvinnornas utredningar beskrivs det hur kvinnorna mår till följd av sina brott. Kvinnorna 
beskrivs må dåligt och har flera gånger själva sökt hjälp för detta efter att åkt fast för rattfylla. 
Kvinnorna beskrivs vilja sona sina brott och ser det om en vändpunkt i sitt liv. Det är stor 
skillnad mot männens utredningar – i deras utredningar beskrivs inte en enda gång hur de mår till 
följd av brottet eller hur händelsen har påverkat dem i efterhand.  
   Att mannens psykiska hälsa beskrivs som en följd av brottet kan visa på att det är mannen och 
hans egenskaper som utgör normen för hur rättsväsendet ska betrakta en rattfyllerist, och det 
finns därför inget behov för honom att han ska frånskilja sig rollen genom att visa upp ånger och 
beskriva händelsen som en livsavgörande vändpunkt. Kvinnan avviker, både enligt den statistiska  
och den regelorienterade definitionen. Hon har, eftersom hon bryter mot vad som förväntas av 
henne, förlorat i status. Att en kvinna i så hög grad avviker krävs som tidigare beskrivits en 
förklaring till varför hon körde rattfull och dels behövs ett yttrande av ånger för att ytterligare 
frånskiljas från mannen. Hon kan göra det genom att visa insikt om att hon är en avvikare, och 
visa på hur hon ska närma sig ett annat beteende. Genom att beskriva ånger och insikt 
positionerar hon sig åter i riktning mot det förgivet tagna ”kvinnliga” och bort från den 
”manliga” sfären som hon har beträtt.  
   En kvinna beskrivs alltså inte endast vara ett offer för sin situation som gjorde att hon körde 
rattfull, utan hennes offerroll bekräftas även när hennes psykiska lidande och sitt behov av hjälp 
och stöd skildras i utredningen.  
 
 

3. Klientens inställning till att underkasta sig behandling 

Klientens beskrivna vilja till att få hjälp för sin alkoholproblematik skiljer sig åt för männen och 
kvinnorna. De klienter som ingår i mitt urval har som beskrivits alla blivit dömda till övervakning 
inom frivården och 18 av dem har även dömts till kontraktsvård. För att tingsrätten ska döma 
klienten till övervakning eller kontraktsvård är det som tidigare beskrivits av betydelse att klienten 
själv är positiv och uttrycker en vilja att genomgå en sådan behandling. Jag har i de 
personutredningar jag har tagit del av funnit att hur denna vilja beskrivs och yttrar sig starkt skiljer 
sig åt beroende på om klienten är en man eller kvinna. 
   I männens utredningar beskrivs ofta mycket kortfattat på vilket sätt klienten ställer sig till 
alternativen att dömas till övervakning och kontraktsvård: 
 

[…] har efter övervägande ställt sig positiv till att få vård.118 

 

                                                 
118 Dan. 
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Gunnar ställer sig positiv till deltagande.119 

 

Anders ställer sig positiv till att vara helnykter under ett år och delta i programmet […].120 

 
Flera av männen beskrivs inte heller anse sig vara i behov av att behandlas för en 
alkoholproblematik, även om det i utredningen beskrivs att klienten har en uttrycklig 
alkoholproblematik.    
   I kvinnornas personutredningar ser viljan att få hjälp helt annorlunda ut än i männens fall. 
Hjälpen uttrycks vara välkommen och flera kvinnor uttrycker det stora behovet av den: 
 

Hon uppger att hon verkligen vill ta tag i sitt alkoholmissbruk och uppger att det är för hennes 

egen skull hon vill få ordning på sitt liv. […] Marianne har en stark vilja att komma tillrätta 

med sin alkoholproblematik.121 

 

Elisabeth uppger själv att hon är i stort behov av stöd och hjälp för en förändring av sin 

livssituation. Hon ställer sig positiv till behandling […] .122 

 

Linda visar en stor vilja och motivation till förändring av sin alkoholkonsumtion.123 

 

Nina är mycket seriös i sitt hjälpsökande och hon funderar mycket över sin situation. […] 

Frivården uppfattar att den inställning som Nina har, angående en önskan om förändring av 

sin livssituation, är ärligt grundad och hon är medveten om att hon behöver stöd och hjälp.124 

 
Kvinnorna stöps i facket att vara i stort behov av hjälp och beskrivs även ha en mycket positiv 
inställning till vad hjälpen kan göra för dem än vad männen förmedlar. Eftersom klienter dömda 
till för grovt rattfylleri ofta har en tidigare historia av alkoholproblematik, beskrivs i kvinnornas 
utredningar ofta även deras tidigare ansträngningar till att få hjälp och behandling. 
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   Kvinnorna beskrivs alltså i utredningarna vara mer medvetna om sin alkoholproblematik än 
männen och deras motivation att komma till rätta med sitt missbruk är starkare beskriven än 
männens. Kvinnornas insikt kring sin problematik framhålls även vara större än de manliga 
klienternas insikt. Kvinnornas vilja att bli nyktra beskrivs mycket tydligt och handläggaren 
redogör ofta för att kvinnorna redan innan den aktuella händelsen själv har sökt hjälp för sitt 
missbruk.  
   Samtidigt som kvinnorna beskrivs vara mer motiverade till förändring skildrar utredarna i större 
utsträckning sin tilltro till att kvinnan kommer att lyckas i sin behandling. Huruvida männen spås 
fullfölja kontraktsvård beskrivs däremot inte i lika stor utsträckning. 
   Precis som jag reflekterade kring tidigare, så beskrivs den tilltalade kvinnan sträva efter att 
frångå det avvikande beteendet som det innebär för henne att vara alkoholist. Att hon ger starkt 
uttryck för att vilja bli fri från sitt beroende är ett tecken på att vilja frånskilja sig från den 
avvikande position hon befinner sig i. Att rattfylleri för män inte är lika avvikande och går mot 
normen för hans handlingsutrymme upptäcks genom att han inte lika starkt beskrivs behöva 
frånskiljas sin alkoholism. Det är i större utsträckning naturligt för mannen att dömas för 
rattfylleri och han påvisar återigen att han utgör normen för vad en rattfyllerist är. På samma sätt 
som ovanstående kapitel placeras kvinnan i en offerroll när hon framställs uppvisa vilja att 
underkasta sig vård och förändring av sitt beteende. 
 

 

4. Klientens sociala stöd 

I männens personutredningar beskrivs inte så ofta hur klientens familj och andra personer i 
omgivningen förhåller sig till att mannen har kört rattfull eller att han har en alkoholproblematik. 
I de tre fall där mannens sociala stöd alls nämns beskrivs det vara en kvinna som stöttar sin make 
eller sin pappa. De stöttande kvinnorna beskrivs vara positivt inställda till att den anhörige ska få 
hjälp. Ulfs fru stödjer tanken på att maken ska delta i ett nykterhetsprogram: 
 

Under makens behandling deltog hon i ett anhörigprogram, vilket hon uppskattade. Hon 

ställer sig positiv till att också ha kontakt med gruppledarna i åtgärdsprogrammet.125 

 
Även Gunnars sambo framställs vara positiv till hjälpen: 
 

Hon är mån om att Gunnar skall leva helnyktert och är positiv till att han får möjligheten att gå 

i behandling.126 
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I kvinnornas utredningar beskrivs kvinnorna ofta helt sakna stöd från sin partner och familj. 
Marianne beskrivs ha stora problem med att få stöd av sin man, vilken även utsätter Marianne för 
psykiskt våld:  
 

Marianne uppger att hennes familjesituation är lite rörig för tillfället. Mariannes man vet inte 

om att hon är tilltalad för brottet då hon inte vågat berätta detta för honom. Mannen har 

förbjudit Marianne att dricka vilket är anledningen till att hon inte har berättat om att hon är 

tilltalad för grov rattonykterhet. Marianne uppger att hon ibland känner sig rädd för hur 

hennes man reagerar. Denne kan enligt Marianne bli väldigt arg och brusa upp för småsaker. 

Marianne uppger vidare att hon inte känner stöd från maken. Han har heller aldrig tidigare 

stöttat Marianne när hon har sökt hjälp för sitt missbruk.127 

 
Också Gunilla beskrivs ha utsatts för våld av sin partner vid de tillfällen denne är 
alkoholpåverkad: 
 

Enligt Gunilla lever hon i ett samboförhållande där hon utsatts för fysiskt våld vid upprepade 

tillfällen i samband med att hennes partner har varit alkoholpåverkad […] .128 

 
Gunilla har tidigare sökt hjälp för missbruk men varit tvungen att avbryta kontakten:  
 

Enligt egen uppgift avbröt hon denna kontakt efter bara några träffat med anledning av hennes 

partners ogillande.129 

 
Inte heller Ullas man vill helt acceptera att Ulla står tilltalad för grovt rattfylleri och han har svårt 
att godta att Ulla inte vill dricka alkohol tillsammans med honom längre:  
 

Ullas man uppger att han fick en chock när han fick veta att hustrun var misstänkt för grovt 

rattfylleri. Han har fortfarande svårt att tro att det verkligen har hänt. Han anser att hustrun har 

ganska normala alkoholvanor och att de lever ett bra socialt liv tillsammans.130 
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Klara och Caroline är yngre än de andra kvinnorna i mitt empiriska urval och när brotten begås 
har de ännu inte flyttat hemifrån. Anledningen till att Klara körde rattfull vid tillfället hon står 
tilltalad för inleds i personutredningen med en beskrivning av hur turbulent hennes liv vid den 
aktuella tiden var. Klara beskrivs på kort tid ha förlorat sina närmsta vänner genom dödsfall, och 
föräldrarna skildes parallellt med dessa händelser. Klara beskrivs efter rattfyllan sakna stöd från 
mamman, med vilken hon dessutom har en mycket problematisk och konfliktfylld relation.  
   Caroline beskrivs även hon sakna socialt stöd, och särskilt framhålls hennes svåra relation till 
mamman. Mamman har vid tiden för Carolines brott nyligen genomgått en större operation. 
Caroline har fått stötta sin mamma istället för tvärtom:  
 

Caroline är en ung kvinna som under det senaste året haft en mycket pressad social situation 

med en svårt sjuk mor.131 

 
Carolines tidigare pojkvän hade även han svåra alkoholproblem, och i personutredningen 
beskrivs det hur Caroline har varit tvungen att vara till hjälp och stöd även för honom. 
   Medan männen i mitt urval får hjälp av kvinnor i sin omgivning, beskrivs de kvinnliga 
klienterna sakna stöd från sina nära. De kvinnor som lever med en partner beskrivs flera gånger 
utsättas för fysiskt våld och de två kvinnor som fortfarande är hemmaboende framställs sakna 
stöd från sina mödrar. Eventuella fadersfigurer nämns över huvud taget inte. Kvinnorna beskrivs 
i personutredningarna vara utsatta för hårda påfrestningar av personer i sin omgivning, före såväl 
som efter brottet.  
   Att kvinnorna i så stor utsträckning beskrivs sakna stöd i sin ambition att bli fri från sin 
alkoholism gör att hon samtidigt framstår som ett offer. Hennes omgivning finns inte där för 
henne, medan mannen kan uppbackas av en kvinna i hans nära omgivning som vill honom väl.  
   Själva avsaknaden av stöd beskrivs i högre utsträckning i kvinnornas utredningar än det gör i 
männens. En mans avsaknad av stöd nämns inte i utredningarna. Det är alltså inte relevant nog 
att nämnas, medan det i skildringen av kvinnan är en betydelsefull del. En kvinnas avsaknad av 
stöd blir alltså en viktig del i konstruktionen av kvinnan som rattfyllerist. Genom att beskriva 
kvinnans avsaknad av stöd motiveras samtidigt hur kvinnan har hamnat i den svåra sociala 
situation vilken lett till att hon missbrukar alkohol. En kvinna som avviker från den roll som 
förväntas av henne föregås alltså också av en beskrivning till varför hon hamnat där, och hon blir 
därmed även ur denna aspekt ett offer. 
 

Sammanfattande teoretisk diskussion 
Mitt syfte med studien är att studera hur den kvinnliga klienten i frivårdens personutredningar 
beskrivs och konstrueras i och med att hon står tilltalad för grovt rattfylleri. I utredningarna har 
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jag funnit fyra områden där framställningen av den kvinnliga rattfylleristen skiljer sig från 
framställningen av den manliga. Som jag tidigare i analysen har påvisat kännetecknas samtliga fyra 
områden av att kvinnan avviker från normen om vem en tilltalad rattfyllerist enligt 
socialkonstruktionism är, samt att hon i förhållande till mannen positioneras i en offerroll vars 
handlingar förklaras och motiveras. Tidigare resonemang kommer i det följande att ytterligare 
teoretiskt förankras och jag kommer även att utveckla min uppfattning om konstruktionen av 
den rattfulla kvinnan. 
 

Kvinnan som avvikare 
Jag tror dock att det hjälper oss att backa lite och börja nysta i en av flera trådar. Så vi börjar från 
början: Hur kommer det sig att det alls framställs finnas skillnader mellan klienter som har kört 
rattfulla och att dessa skillnader kan härledas till det kön klinten tillhör? Och hur kommer det sig 
att den ena parten – kvinnan - beskrivs vara ett offer för sin situation medan mannens handling 
inte alls i samma utsträckning förklaras och motiveras? För att göra processen tydlig delar jag i 
det kommande upp händelseförloppet stegvis och jag inleder med att utveckla hur kvinnan i 
utredningarna blir en avvikare.  
   Det är mer eller mindre uppenbart att genus skapas utifrån sociala och kulturella konstruktioner 
och på så vis fortgår uppdelningen av vad en man och en kvinna kan göra inom respektive 
handlingsmönster. Jag har tidigare beskrivit Hirdmans teori om genussystem och att könen - man 
och kvinna – i vårt samhälle ständigt särskiljs. Mannen utgör normen och kvinnan gör bäst i att 
inte närma sig mannens sfär.132 Att mannen är norm är så starkt förankrat i oss att en kvinna som 
bryter mot mönstret betraktas som en anomalitet. I de utredningar som jag har studerat är det 
just detta som sker. Konstruktionen av mannen skiljer sig från konstruktionen som skapar 
kvinnan. Att en man kör rattfull vid det tillfälle han står tilltalad för behöver i 
personutredningarna varken förklaras eller motiveras. Det framgår inte hur han mår till följd av 
sitt brott och han uttrycker inte heller ha särskilt stort intresse i att underkasta sig behandling. 
Mannen är norm vilket görs tydligt genom att hans beteende inte strider mot de förväntningar 
som ges utrymme för honom i genussystemet. En kriminell handling kan tvärtom stärka hans 
manliga identitet. 
   Den rattfulla kvinnan avviker från normen om vad som förväntas av henne och hon har genom 
sitt brott beträtt ett område hon inte har access till. En kvinna som bryter mot genuskontraktet 
behandlas som en anomalitet och detta görs i personutredningarna tydligt genom att hennes 
position sanktioneras till en offerroll där hon framställs vara styrd och där hennes handlingar sker 
under inflytande av andra. En kvinna kan aldrig vara normen av en rattfyllerist. Enligt Hirdmans 
genusordning133 motarbetas en kvinnas närmande mot mannens sfär och särskiljandet mellan 
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parterna stärks ytterligare. I och med detta betonas i utredningarna kvinnans avvikelse och hon 
beskrivs inte vara en rattfyllerist på samma premisser som en man.  
    

Kvinnan som offer 
Nu står det klart för oss varför den kvinnliga rattfylleristen måste definieras som avvikare och 
varför hon i personutredningarna tillskrivs en offerroll. En kvinna är enligt normen varken 
kriminell eller alkoholist, men i personutredningarna finns hon representerad med båda dessa 
avvikelser och hon är därmed avvikare i dubbel bemärkelse. På grund av avvikelsen måste 
kvinnan enligt genusordningen återanslutas mot den kvinnliga sfären, åtminstone måste hon 
ytterligare särskiljas mannen och normen. Att hon beskrivs och konstrueras som ett offer gör att 
hon alltså särskiljs från rattfylleristen, en kategori hon egentligen inte ingår i. Hon är ett offer och 
ingen vanlig rattfyllerist.  
   Jag vill kort belysa och lyfta fram på vilket sätt jag har funnit att kvinnan i personutredningarna 
positioneras i offerrollen. 
   Det första området där jag har funnit skillnader i hur könen beskrivs är som jag tidigare 
presenterat hur orsaksförhållandena till brottet beskrivs. Kvinnornas frånskrivs i personutredningarna 
i större utsträckning än männen att själva bära ansvaret till att ha kört rattfull. Det framgår att det 
inte var hennes fel utan hon var på olika sätt ett utsatt offer för händelser i sin omgivning. Hon 
frånskrivs skulden genom att göras till offer.  
   I det andra området som rör hur klienten beskrivs förhålla sig och må av det inträffade brottet så 
ikläds kvinnan offerrollen, eftersom hon beskrivs må så dåligt på grund av det inträffade. Genom 
att hon mår dåligt och beskriver detta som en vändpunkt markeras hennes strävan att särskiljas 
från det hon upplever som ett manlig beteende. Genom att visa hur hon konstrueras till 
offerrollen med ånger och strävan närmar hon sig den position som förväntas av henne som 
kvinna.  
   I det tredje området, inställningen till att underkasta sig behandling, ligger på ett sätt nära den 
ovanstående punkten. Att kvinnan så tydligt markerar sin vilja att underkasta sig vård klargör 
hennes förståelse inför sin problematik och sitt handlande och hon visar hur svag hon tidigare 
har varit som inte kunnat sått emot ett alkoholberoende.  
   I det fjärde området, klientens sociala stöd, framställs kvinnan som ett offer därför att hon är i 
avsaknad av stöd från sin omgivning. Om mannen inte har stöd i sin situation så nämns inte 
detta, medan en kvinnas saknad och behov av stöd uttrycks och uppmärksammas.  
   Sammanfattningsvis konstrueras alltså den rattfulla kvinnan som ett offer i sin situation, vilket 
leder till att hon kan skiljas från mannens beteende och närmar sig det beteende en kvinna enligt 
genussystemet förväntas vara. 
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Kvinna, man och konstruktion 
Socialkonstruktivism innebär som tidigare beskrivits att inta ett kritiskt förhållningssätt till 
självklar kunskap.134 Jag skulle vilja modulera om självklar kunskap en aning och i denna studie 
ersätta det med det förgivet tagna. Att inta ett kritiskt förhållningssätt till det för givet tagna innebär i 
denna studie att ifrågasätta den grund varpå konstruktionen av en klient konstrueras och skapas i 
frivårdens personutredningar. Som människa tillhör vi en kultur och har en bakgrund med oss i 
vårt bagage som gör att vi tolkar vår omvärld på olika vis och kategoriserar våra intryck därefter.  
   Enligt socialkonstruktionism upprätthålls världen genom dess sociala processer och genom 
interaktion skapas och omskapas verkligheten. Personutredningarna ingår i denna process genom 
att reproducera bilden av kvinnan som avvikare och offer. Reproduktionen av diskurserna gör att 
vi förstår vår omvärld och att den inte ter sig främmande och underlig för oss. Diskurserna 
formar och producerar vad vi anser är logiskt och korrekt. Att fortsätta att producera dessa fasta 
könsroller skulle alltså kunna ses som ett sätt för oss att skapa trygghet i ett postmodernt 
samhälle där allt och alla befinner sig under ständigt skiftande omvandling och sammansättning. 
Den som har makten skapar på så vis en ordning och kategoriserar världen, och som i detta fall - 
när en kvinna anses avvika så mycket från sin könsroll förklaras vara ett offer för sina handlingar. 
   Jag beskrev tidigare under stycket Socialkonstruktionism hur Hackings sats kan användas för att 
resonera kring konstruktionen av X, X som i denna studie representeras av genus. Jag kommer att 
använda denna formel som ett verktyg för att steg för steg tydliggöra på vilket sätt som jag har 
funnit att genus konstrueras i personutredningarna. 
   Hacking menar för det första (1) att de som talar om sociala konstruktioner anser att X inte är 
bestämt att tingens natur, och det skulle därför inte behöva finnas. X behöver nödvändigtvis inte 
vara som det är och X är därför inte oundvikligt. Jag har i personutredningarna funnit att X, 
skillnaden mellan kvinnliga och manliga rattfyllerister, tas för givet och jag anser inte att dessa 
skillnader är oundvikliga. Mannens beteende tas för givet och är kausal. Handlingar och 
orsaksförhållanden beskrivs inte i särskilt stor utsträckning, medan kvinnans roll som rattfyllerist 
söker motivering och vill förklaras. Om manliga och kvinnliga rattfyllerister hade konstruerats på 
liknande sätt hade detta framträtt genom att även männens beteende hade motiverats på ett 
tydligare sätt.  
   Jag anser inte att den kvinnliga rattfylleristen behöver konstrueras annorlunda än den manliga. 
Det finns inget egentligt ändamål som motiverar varför A ska utgöra normen och att kvinnan ska 
frånskiljas denne. Enligt socialkonstruktionism är genus just en konstruktion som inte är bestämd 
av tingens natur eller ter sig oundviklig.  
   Hackings tes menar vidare (2) att X ofta är riktigt dåligt och (3) att det vore mycket bättre om 
X inte fanns eller radikalt gick att förändra.135 Jag har under studiens gång funderat kring vem 
som egentligen missgynnas i de personutredningar jag har tagit del av. Är det nödvändigtvis 
kvinnan som missgynnas, även om det är hon som intar offerroll och är den som avviker? Eller är 
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det kanske mannen som på grund av att han utgör normen inte tillräckligt uppmärksammas i 
utredningarna utan på ett mer slentrianmässigt sätt utreds? Frågan om vem som missgynnas har 
flera aspekter. Kvinnan som kategori missgynnas i stort för att hon räknas till en grupp där hon 
genom att placeras får ett begränsat rörelseutrymme. Detta har visat sig tydligt i mitt material 
såväl som inom tidigare forskning om kvinnans underordning. Däremot kanske en kvinna inte 
missgynnas i själva rättsprocessen om man flyttar sin fokus och istället studerar på vilket sätt 
kvinnan bemöts i sina kontakter med kriminalvård och frivård. En kvinna kanske rent av får 
bättre förutsättningar och vård än en man eftersom hon avviker och inte obemärkt passerar. Om 
detta kan jag dock inte spekulera vidare då svaren på frågorna ligger utanför ramen för 
uppsatsens syfte och fokus.  
   Självfallet skulle det vara bättre om X inte fanns eller åtminstone gick att förändra. Som jag 
tidigare beskrev under avsnittet Kritisk diskursanalys formar och producerar diskurserna vad som 
betraktas som logiskt och korrekt. Texter är intressanta eftersom de kan visa på makt och 
ifrågasätta rådande förhållanden. Foucault betonar som bekant relationen mellan makt och 
vetande och anser att diskursanalysens uppgift är att klarlägga de diskursiva praktiker som 
upprätthåller vår sociala värld med relationer och ojämlika maktförhållanden.136 Genom att i 
denna studie uppmärksamma och visa på skillnader i bedömningen och beskrivningen mellan 
män och kvinnor i frivårdens personutredningar, bidrar jag till att öka medvetandet och 
kunskapen kring att dessa skillnader kan förekomma. Kunskap är, som Foucault beskriver det, 
nära förknippat med makt och förändring. 
   En sista del som jag skulle vilja återknyta till från avsnittet Socialkonstruktionism är Hackings 
tanke om idé och matris.137 Hacking beskriver att matrisen är det som idéerna innefattas av, alltså 
omgivningen. Han beskriver som exempel hur flyktingkvinnan skapar sig bättre chanser till en 
god levnadssituation om hon agerar som en flyktingkvinna förväntas agera. På motsvarande sätt 
har jag i min studie funnit att resonemanget är applicerbart även på kvinnan tilltalad för grovt 
rattfylleri. Hon kan gynnas om hon agerar som en kvinna tilltalad för rattfylleri förväntas agera. 
När den kvinnliga rattfylleristens personutredning ska utföras är både den tilltalade kvinnan och 
frivårdsinspektören formad av den kultur och det samhälle som de båda är en del av, det vill säga 
de befinner sig i samma matris. De är båda införstådda i att den kvinnliga klienten är en avvikare i 
sammanhanget och att hon skiljer sig från normen om vem en rattfyllerist är. Utifrån dessa 
premisser har jag kunnat visa hur den kvinnliga rattfylleristen konstrueras i jämförelse med den 
manliga. 
 

Sammanfattning 

Jag har tagit del av 20 personutredningar vilka berör klienter dömda till övervakning efter att de 
har åtalats för grovt rattfylleri. Syftet med studien har varit att studera hur den kvinnliga 
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rattfylleristen konstrueras i dessa personutredningar, till skillnad från mannen som jag har funnit 
utgör normen kring vem en rattfyllerist är. 
   Jag har funnit fyra punkter som skiljer kvinnorna från männen. Dessa fyra punkter definierar 
kvinnan som en avvikare och offer för sin situation. I personutredningarna framgår att en 
kvinnlig rattfyllerist inte är en rattfyllerist i vanlig bemärkelse. Medan mannens brott och 
alkoholproblematik tas för given och inte beskrivs särskilt ingående, förklaras och motiveras den 
kvinnliga rattfylleristens handlande och motiv. Hon är ett offer för personer i sin omgivning och 
för omständigheterna men beskrivs inte vara helt ansvarig för dem. Brottet förklaras och 
motiveras, utredaren vill förklara hur den kvinnan kunde genomgå brottet eftersom att det 
avviker från vad hon förväntas göra. Hon beskrivs antingen vara ett offer för någon eller för sig 
själv. I utredningarna har jag funnit att handläggaren vill förklara varför och hur kvinnan ångrar 
sig och ber om chansen till bättring. Utredarna vill sätta in kvinnornas brott i ett sammanhang där 
hon är ett offer, annars överensstämmer inte bilden med hur en kvinna ska vara. Man vill lyfta 
bort skulden från henne. Genom att själv uttrycka sitt avståndstagande från både rattfyllan och 
det liv hon lever närmar sig den kvinnliga rattfylleristen den roll hon förväntas inta. 
   Kvinnorna uppfattas alltså som kausala eftersom deras beteende måste förklaras och motiveras. 
Männen behöver inte förklaras, de ställs inte till svar på samma vis vilket de inte behöver 
eftersom han utgör normen och på grundval av detta är mannens rörelsemönster större i denna 
situation.  
   Jag har inte varit ute efter att hitta någon som medvetet gör skillnad på män och kvinnor och 
jag har inte heller i syfte att peka ut en yrkesgrupp eller organisation som diskriminerande. Jag 
tror inte att frivården och frivårdsinspektörerna utgör en unik institution där män och kvinnor 
konstrueras på olika sätt. Snarare kan en studie som denna visa på skillnader på mäns och 
kvinnors förutsättningar, skillnader som vi många gånger tar för givna. Jag tror inte att de 
skillnader som jag har funnit är särskilt unika för just frivårdens personutredningar, snarare tror 
jag att liknande konstruktioner av mannen och kvinnan med stor sannolikhet kan återfinnas även 
i andra institutionella sammanhang.  
   Dock tror jag att det är viktigt och av intresse för alla, oavsett om det handlar om avvikelse som 
rör sig om genus, etnicitet eller åldrande, att uppmärksamma dessa skillnader och att vara öppna 
för att de kan finnas där, trots att vi inte vid första anblicken varken ser dem eller heller önskar att 
de fanns. Differensen mellan att konstruera en man och en kvinna tror jag många gånger sker på 
ett omedvetet plan men är likväl en spegel från det samhälleliga kontext varuti den skapats.  
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Samtal med yrkesverksamma inom kriminalvården 
När min analys var färdig och huvuddelen av studien färdigskriven kändes det intressant att få 
diskutera resultaten med yrkesverksamma och se hur de förhöll sig och reflekterar kring mina 
slutsatser. Följande stycke är tänkt att fungera som en ytterligare reflektionsdel och ska alltså inte i 
ses som empiri. 
   Jag har intervjuat två yrkesverksamma personer inom kriminalvården. Den ena intervjun 
gjordes med en kvinnlig frivårdsinspektör som till och från har arbetat med att utföra 
personutredningar sedan 60-talet. Den andra personen heter Stig-Åke Johansson och han är 
utvecklare för verkställighetsinnehåll vid kriminalvårdens Huvudkontor i Norrköping. Stig-Åke 
har ett långt förflutet inom kriminalvården och har tidigare även arbetat med att utföra 
personutredningar inom frivården. Nu är han aktiv i en grupp vilken har i uppgift att arbeta fram 
nya riktlinjer för utformandet av personutredningar. 
 

Samtal med en frivårdsinspektör 
Jag stämde träff med frivårdsinspektör Birgitta138 på hennes kontor för ett samtal. Vi pratade dels 
om hur hon rent allmänt upplever det att utföra personutredningar,  dels om min studies resultat.   
   Birgitta tycker inte att hon gör skillnad på de män och kvinnor hon möter i sitt jobb beroende 
av deras kön och hon menar att hon inte heller beskriver dem annorlunda. 
 

Jag tycker inte att jag kryddar tjejernas utredningar mer när det behövs. Det kan vara precis lika 

tragiskt för en tjej som för en kille. Där dramatiserar jag nog lika mycket. När jag gör det så är 

det i båda lägren, där finns det ingen skillnad. […] Jag vill att utredningen ska vara så att 

tingsrätten förstår varför personen hamnat där den hamnat. […] Jag vill att den personen som 

det handlar om själv ska vara nöjd med det material som produceras, det är viktigt. 

 
Birgitta tror att män och kvinnor kan framstå på olika sätt i personutredningarna av andra orsaker 
än att handläggaren medvetet tenderar att dramatisera. Dels har kvinnor som åker fast för rattfylla 
oftare kommit djupare i sitt missbruk än männen har, dels så tror Birgitta att hon som kvinna kan 
nå en kvinnlig klient på flera punkter och få fram fler fakta än en man kanske kan.  
   Birgitta bedömer det inte som fel att i personutredningen berätta varför personen hamnade i 
den situationen hon står tilltalad för. Hon vill tvärtom beskriva detta för att visa för tingsrätten 
varför klienten har handlat som hon eller han har gjort, samt få tingsrätten att förstå varför 
situationen ser ut som den gör. Personen ska återspeglas i utredningen, anser Birgitta.  
   Om det är så att en utredning är mer dramatiserad och berättande en än annan, så tror Birgitta 
att detta till stor del beror på klienten själv. En del klienter vill helt enkelt förklara sig och sitt 

                                                 
138 Birgitta heter egentligen något annat. 
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handlande, medan andra inte gör det. Hur utredningen ser ut är helt beroende av vad klienterna 
själva berättar, menar Birgitta. Det är helt enkelt klienten som förmedlar vilken information som 
ska stå med. Kvinnor kanske är mer benägna att berätta mer, resonerar hon. Är informationen 
viktig för klienten och de är måna om att den ska stå med, då får det göra det.  
 

Samtal med Stig-Åke Johansson 

Stig-Åke möter jag på hans kontor i Norrköping. Han berättar om personutredningarnas syfte, 
men vi pratar även om min studies resultat. 
   Det primära syftet med en personutredning anser Stig-Åke är att den ska kartlägga 
problematiken klienten har och se om det finns ett vård- och övervakningsbehov eller inte. Att 
detta är personutredningens syfte framgår även tydligt i frivårdens beskrivningar jag tidigare tagit 
del av. Ett problem jag har upplevt när jag har läst frivårdens personutredningar har dock varit att 
jag har saknat information som på ett tydligt sätt beskriver vad som inte bör stå med i en 
utredning. Stig-Åke menar att en personutrednings syfte är att beskriva klientens vårdbehov, men 
att man däremot inte ska utforma en dramatiserad skildring av personen och dennes liv och 
utredningen ska inte heller göra skillnad på män och kvinnor.  
   Nu sitter Stig-Åke med i gruppen som tar fram nya riktlinjer för hur personutredningar ska 
utföras. I skrivande stund prövas de nya riktlinjerna i Region Mitt och om allt går enligt planen så 
kommer de framöver att användas i hela landet. I de nya riktlinjerna är ambitionen att 
frivårdskontor runt om i landet ska skriva utredningarna på ett mer likartat sätt än idag. Stig-Åke 
menar att det är en rättsäkerhetsfråga att handläggarna skriver utredningarna på ett likartat sätt 
eftersom att en klient inte ska riskera att beskrivas efter handläggarens godtyckliga omdöme. 
Arbetet med de nya riktlinjerna är omfattande, men själva lagen som de utformats från är samma 
som tidigare.  
   Även personutredningar som behandlar rattfyllerister kommer att förändras. De kommer att 
innehålla olika bedömningsmetoder som beskriver en klients alkoholkonsumtion och det ska 
bidra till en ökad professionalisering av utredningsarbetet av klienter med en alkoholproblematik.  
   Förändringarna kommer främst röra sig om att handläggarna ska följa standardiserade 
formulär. En mall ska göra det enkelt för handläggaren att fylla i information om klienten och 
därmed minskar risken för att handläggaren skriver en personutredning som liknar en berättelse. I 
stort kommer framtidens utredningar mer att likna dem som gjordes för 10-15 år sedan men 
större vikt kommer att läggas på de faktorer som man idag vet har att göra med risk för återfall i 
brott, som grund för att bedöma om det finns ett övervakningsbehov. Tidigare var det vanligt att 
externa utredare anlitades mot arvode för att göra personutredningar, vilka ofta var strukturerade 
och utformade efter en mall. Stig-Åke tror att den strukturerade formen kan gynna genusfrågan 
och minska ”uppsatsskrivande” och ”dramatiserande”. 
   Stig-Åke anser även att det är viktigt att man inte ska dramatisera beskrivningen av en klients 
situation eftersom att utredningen blir en offentlig handling. En personutredning kan av klienten 
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upplevas vara en av de mest ingripande situationerna i livet. Det kan kännas mycket ovant att få 
sin levnadssituation bedömd och beskriven av en utomstående, som dessutom ska tillfråga 
anhöriga om utlåtanden. Som handläggare måste man tänka på att klienten ofta inte är dömd 
sedan tidigare och att klienten när utredningen görs inte heller är dömd för brottet. Klienten kan 
vara oskyldig och man ska som handläggare därför inte gräva djupare än man behöver, menar 
Stig-Åke.  
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