
Variationer i gärningsman – Sverige 

 

Narkotikabrott 

 

Anders är 34 år gammal och är uppvuxen i Stockholm. Han är narkotikamissbrukare sedan 

många år. Anders är inte tidigare straffad. 

 

Anders är 34 år gammal och är uppvuxen i Stockholm. Han är varken beroende av eller 

använder narkotika. Anders är inte tidigare straffad. 

 

Lisa är 34 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Hon är narkotikamissbrukare sedan många 

år. Lisa är inte tidigare straffad. 

 

Anders är 34 år gammal och är uppvuxen i Stockholm. Han är varken beroende av eller 

använder narkotika. Anders är straffad tre gånger tidigare för att ha sålt narkotika. 

 

Anders är 34 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Han är narkotikamissbrukare sedan 

många år. Anders är straffad tre gånger tidigare för att ha sålt narkotika. 

 

Lisa är 34 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Hon är narkotikamissbrukare sedan många 

år. Lisa är straffad tre gånger tidigare för att ha sålt narkotika. 

 

Lisa är 34 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Hon är varken beroende av eller använder 

narkotika. Lisa är inte tidigare straffad. 

 

Lisa är 34 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Hon är varken beroende av eller använder 

narkotika. Lisa är straffad tre gånger tidigare för att ha sålt narkotika. 

 

 

Rån 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala familjeförhållanden 

och han arbetar som servicemedarbetare i en bilverkstad. Lars använder ibland kokain och 

amfetamin. Han är inte tidigare straffad. 

 



Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under mycket svåra förhållanden 

då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som vuxen psykiska problem 

och har haft svårt att behålla ett arbete. Lars använder ibland kokain och amfetamin. Han är 

inte tidigare straffad. 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under mycket svåra förhållanden 

då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som vuxen psykiska problem 

och har haft svårt att behålla ett arbete. Lars använder ibland kokain och amfetamin. Han har 

straffats en gång tidigare för rån. 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under mycket svåra förhållanden 

då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som vuxen psykiska problem 

och har haft svårt att behålla ett arbete. Lars är inte beroende av narkotika. Han har straffats 

en gång tidigare för rån. 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala familjeförhållanden 

och han arbetar som servicemedarbetare i en bilverkstad. Lars använder ibland kokain och 

amfetamin. Han har straffats en gång tidigare för rån. 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala familjeförhållanden 

och han arbetar som servicemedarbetare i en bilverkstad. Lars är inte beroende av narkotika. 

Han har straffats en gång tidigare för rån. 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala familjeförhållanden 

och han arbetar som servicemedarbetare i en bilverkstad. Lars är inte beroende av narkotika. 

Han är inte tidigare straffad. 

 

Lars är 28 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under mycket svåra förhållanden 

då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som vuxen psykiska problem 

och har haft svårt att behålla ett arbete. Lars är inte beroende av narkotika. Han är inte tidigare 

straffad. 

 

Gatuvåld 

 

Hans är 27 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala 

familjeförhållanden och läser på universitetet. Han har vanligtvis inga problem med 

alkoholen. Han är inte tidigare straffad. 

 



Hans är 27 år gammal. Han är uppvuxen i en landsortsstad under mycket svåra 

familjeförhållanden då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som 

vuxen psykiska problem och har haft svårt att behålla ett arbete. Han har vanligtvis inga 

problem med alkoholen. Han är inte tidigare straffad. 

 

Hans är 27 år gammal. Han är uppvuxen i en landsortsstad under mycket svåra 

familjeförhållanden då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som 

vuxen psykiska problem och har haft svårt att behålla ett arbete. Han har ett tungt 

alkoholmissbruk. Han har straffats en gång tidigare för våldsbrott. 

 

Hans är 27 år gammal. Han är uppvuxen i en landsortsstad under mycket svåra 

familjeförhållanden då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som 

vuxen psykiska problem och har haft svårt att behålla ett arbete. Han har vanligtvis inga 

problem med alkoholen. Han har straffats en gång tidigare för våldsbrott. 

 

Hans är 27 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala 

familjeförhållanden och läser på universitetet. Han har ett tungt alkoholmissbruk. Han har 

straffats en gång tidigare för våldsbrott. 

 

Hans är 27 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala 

familjeförhållanden och läser på universitetet. Han har vanligtvis inga problem med 

alkoholen. Han har straffats en gång tidigare för våldsbrott. 

 

Hans är 27 år gammal. Han är uppvuxen i en landsortsstad under mycket svåra 

familjeförhållanden då han ofta lämnats vind för våg och ofta blivit slagen. Han har som 

vuxen psykiska problem och har haft svårt att behålla ett arbete. Han har ett tungt 

alkoholmissbruk. Han är inte tidigare straffad. 

 

Hans är 27 år gammal. Han har vuxit upp i en landsortsstad under normala 

familjeförhållanden och läser på universitetet. Han har ett tungt alkoholmissbruk. Han har inte 

tidigare straffats. 

 

Relationsvåld 

 

Mats är 24 år gammal och har bott hela sitt liv i en större stad i Norrland. Han kommer från 

normala familjeförhållanden och har fast arbete. Han dömdes för ett år sedan för att ha knuffat 

omkull Anne och sparkat henne på benen. 

 



Mats är 24 år gammal och har bott hela sitt liv i en större stad i Norrland. Han är arbetslös och 

har alkoholproblem. Han är inte tidigare straffad. 

 

Mats är 24 år gammal och har bott hela sitt liv i en större stad i Norrland. Han är arbetslös och 

har alkoholproblem. Han dömdes för ett år sedan för att ha knuffat omkull Anne och sparkat 

henne på benen. 

 

Kemal är 24 år gammal och kommer ursprungligen från Pakistan. Han har bott i Sverige i 10 

år. Han kommer från normala familjeförhållanden och har fast arbete. Han dömdes för ett år 

sedan för att ha knuffat omkull Anne och sparkat henne på benen. 

 

Kemal är 24 år gammal och har bott hela sitt liv i en större stad i Norrland. Han är arbetslös 

och har alkoholproblem. Han är inte tidigare straffad. 

 

Kemal är 24 år gammal och har bott hela sitt liv i en större stad i norrland. Han är arbetslös 

och har alkoholproblem. Han dömdes för ett år sedan för att ha knuffat omkull Anne och 

sparkat henne på benen. 

 

Kemal är 24 år gammal och kommer ursprungligen från Pakistan. Han har bott i Sverige i 10 

år. Han kommer från normala familjeförhållanden och har fast arbete. Han är inte tidigare 

straffad. 

 

Mats är 24 år gammal och har bott hela sitt liv i en större stad i Norrland. Han kommer från 

normala familjeförhållanden och har fast arbete. Han är inte tidigare straffad. 

 

 

Våldtäkt 

Martin är 28 år gammal och har bott hela sitt liv i en större svensk landsortsstad. Han är inte 

tidigare straffad.  

 

Mustafa är 28 år och kommer ursprungligen från Turkiet. Han har bott i Sverige i 10 år. Han 

är inte tidigare straffad.  

 

Mustafa är 28 år och kommer ursprungligen från Turkiet. Han har bott i Sverige i 10 år. Han 

är straffad en gång tidigare för sexuellt ofredande.  

 



Mustafa är 28 år och kommer ursprungligen från Turkiet. Han har bott i Sverige i 10 år. Han 

är straffad en gång tidigare för försök till våldtäkt.  

 

Martin är 28 år gammal och har bott hela sitt liv i en större svensk landsortsstad. Han är 

straffad en gång tidigare för sexuellt ofredande.  

 

Martin är 28 år gammal och har bott hela sitt liv i en större svensk landsortsstad. Han är 

straffad en gång tidigare för försök till våldtäkt.  

 

Mustafa är 28 år och kommer ursprungligen från Turkiet. Han har bott i Sverige i 10 år. Han 

är straffad en gång tidigare för stöld.  

 

Martin är 28 år gammal och har bott hela sitt liv i en större svensk landsortsstad. Han är 

straffad en gång tidigare för stöld.  

 

Förskingring 

 

Elsa är inte tidigare straffad. Hon lever under goda förhållanden. Hon har levt tillsammans 

med sin man i 18 år och de bor med sina tre barn i ett hus i en förort till Stockholm. Hon har 

sviktande hälsa till följd av ett långvarigt missbruk av amfetamin och mediciner. 

 

Elsa är inte tidigare straffad men fick en allvarlig varning från banken 2001 då man upptäckte 

några misstänkta överföringar mellan konton. Hon lever under goda förhållanden. Hon har 

levt tillsammans med sin man i 18 år och de bor med sina tre barn i ett hus i en förort till 

Stockholm. Hon har god hälsa och har inga missbruksproblem. 

 

Elsa är inte tidigare straffad men fick en allvarlig varning från banken 2001 då man upptäckte 

några misstänkta överföringar mellan konton. Hon lever under goda förhållanden. Hon har 

levt tillsammans med sin man i 18 år och de bor med sina tre barn i ett hus i en förort till 

Stockholm. Hon har sviktande hälsa till följd av ett långvarigt missbruk av amfetamin och 

mediciner. 

 

Elsa är inte tidigare straffad. Hon har stora spelskulder. Hennes spelande och de ekonomiska 

förlusterna där av är huvudorsaken till att hennes äktenskap har spruckit. Hon har flyttat ifrån 

man och tre barn som fortfarande bor kvar i deras hus i en förort till Stockholm. Hon har 

sviktande hälsa till följd av ett långvarigt missbruk av amfetamin och mediciner. 

 



Elsa är inte tidigare straffad men fick en allvarlig varning från banken 2001 då man upptäckte 

några misstänkta överföringar mellan konton. Hon har stora spelskulder. Hennes spelande och 

de ekonomiska förlusterna på grund av detta är huvudorsaken till att hennes äktenskap har 

spruckit. Hon har flyttat ifrån man och tre barn som fortfarande bor kvar i deras hus i en förort 

till Stockholm. Hon har god hälsa och inga missbruksproblem. 

 

Elsa är inte tidigare straffad men fick en allvarlig varning från banken 2001 då man upptäckte 

några misstänkta överföringar mellan konton. Hon har stora spelskulder. Hennes spelande och 

de ekonomiska förlusterna på grund detta är huvudorsaken till att hennes äktenskap har 

spruckit. Hon har flyttat ifrån man och tre barn som fortfarande bor kvar i deras hus i en förort 

till Stockholm. Hon har sviktande hälsa till följd av ett långvarigt missbruk av amfetamin och 

mediciner. 

 

Elsa är inte tidigare straffad. Hon lever under goda förhållanden. Hon har levt tillsammans 

med sin man i 18 år och de bor med sina tre barn i ett hus i en förort till Stockholm. Hon har 

god hälsa och har inga missbruksproblem. 

 

Elsa är inte tidigare straffad. Hon har stora spelskulder. Hennes spelande och de ekonomiska 

förlusterna på grund av detta är huvudorsaken till att hennes äktenskap har spruckit. Hon har 

flyttat ifrån man och tre barn som fortfarande bor kvar i deras hus i en förort till Stockholm. 

Hon har god hälsa och inga missbruksproblem. 

 

 


