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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka frivårdsinspektörers upplevelser och utmaningar i arbetet 

med sexualbrottslingar. Sexualbrottslingar är en komplex grupp att arbeta med och 

sexualbrott har under senare år visat en ökning gentemot brottslighet generellt. 

Forskningsområdet som undersöker upplevelserna av att arbeta med denna grupp människor i 

en svensk bemärkelse är ytterst litet och det är därför relevant för att bättre kunna förstå och 

förbereda yrkesverksamma som arbetar med denna grupp. Studien är gjord genom att samla in 

empiriskt material genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet byggs på sju stycken 

intervjuer från yrkesverksamma frivårdsinspektörer. Fokus i studien har varit på att undersöka 

hur empati, mentala påfrestningar, stöd från arbetet och strategier upplevs och används i 

arbetet med denna grupp. Resultaten visar att det är av stor vikt att kunna se människan 

bakom brotten och kunna vara empatisk. Utmaningar är att det ofta kan vara svåra brott och 

emotionellt jobbiga domar att ta in och hantera. Förnekelsen är en utmaning som präglar 

denna klientgrupp och som återkommande ses som påfrestande att arbeta med. 

Återkommande som anses viktigt är kollegialt stöd och individuella strategier för att minska 

påfrestning. 
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Inledning 
 

Under senare år har sexualbrott blivit allt mer uppmärksammat i samhället. Ett exempel är alla 

berättelser inom ramen för #metoo som bidragit till att uppmärksamma hur vanligt det tycks 

vara. Ett annat exempel är flera lagändringar, t.ex. straffskärpningar och utvidgad definition av 

våldtäkt (Brottsförebyggande rådet, 2008). Trots medialt fokus och ändringar i lagstiftning 

finns det inte mycket som tyder på att sexualbrott minskar i omfattning. I en färsk undersökning 

från BRÅ (2018), där man frågat ett urval av den svenska befolkningen om deras utsatthet för 

brott, ser det snarare ut som att sexualbrott har ökat på senare år.  

 

När någon dömts för brott så försöker man från samhällets sida återintegrera dessa till samhället 

efter avtjänat straff. Redan när en person misstänks för brott i Sverige får emellertid denne ofta 

komma och göra en s.k. personutredning på begäran av domstolen till ett frivårdskontor för att 

utreda möjliga insatser för att förhindra återfall i ny brottslighet. Personutredningen utförs om 

brottet kan resultera i fängelse. Målet är att ge domstolen en helhetsbild av personen och en 

rekommendation till en påföljd. Om straffvärdet inte överstiger en viss gräns kan man få avtjäna 

sitt straff i det fria med exempelvis skyddstillsyn, eller elektronisk övervakning (s.k. fotboja) 

som påföljd. Även efter en avtjänad tid på anstalt blir de flesta villkorligt frigivna efter 2/3 av 

sitt straff och kommer i de flesta fall att stå under övervakning hos frivården fram till straffet är 

helt avtjänat. I sådana fall har frivården (en del av kriminalvården) uppdraget att arbeta med att 

minska risken för återfall i brott. Enligt kriminalvårdens värdegrund skall alla människor 

behandlas med respekt och lika värde (Kriminalvården, 2018).  

 

Med sexualbrottslingar är kriminalvårdens arbete särskilt utmanande. Det beror dels på att 

denna typ av brottslingar är en stigmatiserad grupp i samhället (Hanson, Harris, Letourneau, 

Helmus & Thornton, 2018; Hamilton 2017), och dels för att många dömda upplever stor skam 

inför sitt brott. Dessutom är det så att många program för sexualbrottslingar är konstruerade 

utifrån att den dömde erkänner sin handling för att därefter arbeta för att det inte ska hända igen. 

En del av komplexiteten ligger således i att vissa inte erkänner sitt brott och blir därför svåra 

att arbeta med (Blagden, Winder, Gregson & Thorne, 2013). 
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Sexualbrottslingar är således en komplex grupp att arbeta med vilket ställer höga krav på den 

personal som arbetar med att återintegrera dessa människor. En del av utmaningen har att göra 

med de starka känslomässiga upplevelserna som följer av att arbeta med denna klientgrupp. En 

viktig del är därför att kunna hantera dessa starka emotionella upplevelser för att kunna vara 

empatisk, vilket anses som är en viktig del för socialt arbete och i synnerhet för att arbeta med 

just denna klientgrupp. Detta kan vara en svår balansgång då dessa möten kan påverka både 

livet utanför arbetet och även kvaliteten i jobbet man gör som professionell (Moulden & 

Firestone, 2010). Kadambi och Truscott (2003) menar att arbete med personer som dömts för 

sexualbrott kräver mycket av den professionella och att detta i sin tur kan resultera i en 

ansträngd arbetsmiljö som i slutändan kan leda till utbrändhet.  

 

Genom att möta frivårdsinspektörer och ta reda på deras upplevelser av att arbeta med 

sexualbrottslingar kan vi få djupare kunskap av deras erfarenheter och bättre förstå hur det är 

att arbeta med denna komplexa grupp människor. Om vi lyckas belysa hur frivårdsinspektörer 

arbetar och ta reda på deras erfarenheter kan vi bättre förstå vilka utmaningar som ligger bakom 

och vilka strategier som denna yrkesgrupp använder för att hantera sitt jobb. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är således att undersöka frivårdsinspektörers upplevelser och 

utmaningar i arbetet med sexualbrottslingar. De frågeställningar som vägleder analysen är 

följande: 

• Hur ser frivårdsinspektörer på sin empatiska förmåga i relation till arbetet med  

sexualbrottslingar? 

 

• Hur hanterar frivårdsinspektörer sina personliga värderingar och åsikter i arbetet? 

 

• Vilka emotionella påfrestningar innebär frivårdsinspektörernas arbete? 

 

• Finns det stöd och hjälp att få på arbetsplatsen gällande emotionellt krävande fall? 

 

• Hur upplever frivårdsinspektörer tiden vid sidan av jobbet, klarar man av att arbetet får stanna 

på arbetsplatsen? 
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Tidigare forskning 
 

Utifrån mina sökningar i detta ämne kan jag konstatera att det inte finns mycket forskning om 

detta ämne som är utförd i en svensk kontext. Tidigare utförd forskning från andra länder som 

undersökt attityder gentemot sexualbrottslingar visar att professionella som deltar i 

sexualbrottslingens behandling tenderar att hysa mindre förakt och samtidigt utveckla en bättre 

inställning mot dessa. Professionella som inte arbetar med klienterna har generellt sämre 

inställning till sexualbrottslingar (Lea, Auburn & Kibblewhite, 1999).  

 

Flertalet studier inom forskningen lyfter att just gruppen sexualbrottslingar är en komplex grupp 

att arbeta med. Moulden och Firestone (2007) nämner några typiska karaktärsdrag hos 

klienterna som gör att det är en problematisk grupp att arbeta med som dessutom ställer höga 

krav på den professionella. Bristande motivation till förändring, förnekelse, psykopatiska drag, 

självmordstankar och att gruppen är stigmatiserad av samhället är typiskt hos sexualbrottslingar 

som gör dessa klienter svåra att arbeta med. Blagden et al:s (2013) intervjustudie utförd på 

professionella som arbetar med sexualbrottslingar visar att många av de professionella kunde 

känna sig frustrerade vid arbetsdagens slut då de upplever att de inte kommer framåt med 

klienter som inte vill erkänna sina brott. Enligt studien läggs mycket fokus på att bryta ned 

barriären förnekelse för att kunna arbeta med själva kärnfrågan.  

Carmel och Friedlander (2009) skriver i sin studie att det är ytterst viktigt att skapa ett starkt 

band mellan klient och hjälpare när man arbetar med en klientgrupp som sexualbrottslingar. 

Svårigheten gäller att vara empatisk och försöka vara accepterande när klienterna förnekar 

brotten. Serran, Fernandez, Marshall och Mann (2003) som gjort en översikt av tidigare 

forskning, konstaterar att värme, empati och att vara belönande bidrar till en ökad frekvens till 

förändring. En attityd som är mer konfronterande var negativ i bemärkelsen att klienterna skulle 

få till en förändring. Harkins och Beech (2007) intervjustudie med sexualbrottslingar visar att 

den viktigaste faktorn för att få till en förändring har att göra med de egenskaper som terapeuten 

besitter. Det handlar främst om hur terapeuten uppfattas av klienterna, vilken jargong hen har 

och hur bra denna är på att skapa en allians. 

 

Professionella som arbetar med denna klientgrupp måste handskas med starka emotionella 

känslor då de måste förmå klienten att bearbeta övergrepp och exempelvis sexuellt avvikande 

beteende som sexuell dragning till exempelvis barn. Att samtidigt hjälpa dessa individer kan 

innebära en svår balansgång som ibland kan bidra till frustration, mental påfrestning och 
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utbrändhet. Andra negativa effekter som kan uppstå i arbetet med denna klientgrupp är att 

behandlaren kan bli cynisk och förlora den empatiska förmågan (Way, vanDeusen, Martin, 

Applegate & Jandle, 2004). Moulden och Firestone (2007) skriver även om terapeutens kön 

och om det har någon inverkan på exempelvis högre frekvens av utbrändhet. Eftersom en 

majoritet av sexualbrottslingarna är män menar författarna ovan att det gjorts studier som visat 

på att män påverkas negativt då vissa kan överidentifiera sig själva med sexualbrottslingen. I 

dessa fall har det resulterat till att män känner någon slags skuld över det manliga könet och då 

börjat överanalysera sitt eget sexuella beteende. Moulden och Firestone (2007) framhåller att 

flera års erfarenhet av att jobba med samma klientgrupp kan vara en riskfaktor i den 

bemärkelsen att desto längre man utsätts desto större risk att bli negativt påverkad. Way et al. 

(2004) hävdar dock utifrån sin enkätstudie att lång erfarenhet av arbetet inte visat på någon 

ökad risk för negativa effekter eller liknande. Moulden och Firestone (2007) skriver i studien 

att de som arbetat med sexualbrottslingar, < 2 år och de personer som arbetat längst 9-12 år, var 

de som löpte störst risk att utveckla symptom som stress, depression och utbrändhet. Moulden 

och Firestone (2007) skriver också att terapeuter som arbetat med en mer generell population 

visade inget samband med att utveckla liknande symptom. 

 

Moulden och Firestone (2007) menar att man påverkas av att arbeta med denna grupp. Det 

gäller att vara medveten om att man blir påverkad och genom självreflektion öka sin 

självkännedom. Det kan vara skyddsfaktor som bidrar till att man inte blir påverkad i den mån 

att man börjar må dåligt av det och att det i slutändan slutar med exempelvis depression eller 

utbrändhet. Brady, Guy, Poelstra och Brokaw (1999) och Moulden och Firestone (2007) menar 

att träning och att ha ett bra socialt nätverk runt omkring är faktorer som kan bidra till att man 

inte drabbas av negativa effekter från arbete med klienter som har upplevt eller utsatt andra för 

traumatiska upplevelser. Det framkommer även i Way et al:s (2004) studie att det är viktigt med 

handledning och att någon följer upp behandlarens välmående för att undvika negativa effekter.  

 

Som viktiga delar när det handlar om att arbeta med denna speciella klientgrupp framkommer 

det att sexualbrottslingar är en komplex grupp att arbeta med. För att öka chanserna att nå fram 

till klienten är det av stor vikt att behandlaren har empati och förmåga att skapa allians. Att 

jobba med dessa klienter och förmå dem att bearbeta sitt brott kan vara mycket emotionellt 

krävande. För att reducera risken av negativ påverkan är det viktigt med socialt stöd, 

handledning och självkännedom.  
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Teoretiskt perspektiv 
 

En teori är viktig för att vi ska kunna förklara och förstå ett visst fenomen. Jag valde att använda 

mig av ett copingperspektiv då jag ansåg att denna teori kan hjälpa till att förklara hur man 

hanterar situationer som uppfattas som påfrestande för den enskilda individen. Exempelvis kan 

perspektivet förklara hur frivårdsinspektörer klarar av att möta sexualbrottslingar. 

Coping innebär att hantera något som personen upplever som stressfullt. Coping kan vara 

omedvetet eller medvetet. Copingmönster eller strategi används beroende på kontext och 

upplevelse hos den enskilda individen (Andersson, 2018). 

Med coping menas enligt Lazarus och Folkmans (1984) definition att hantera eller klara av en 

stressig eller emotionellt krävande situation. Copingmönster eller strategi används beroende på 

kontext och upplevelse hos den enskilda individen. Författarna menar att coping är en ständigt 

föränderlig process som påverkas av individen, miljön och tillgängliga resurser. Hur en person 

hanterar en upplevd stressig situation enligt Lazarus och Folkam (1984) beror på vilka resurser 

en person har tillgång till och kan använda sig av, personliga värderingar och åtaganden, 

problemlösningsförmåga, socialt stöd och materiella resurser. 

Andersson (2018) skriver om coping och menar att det finns två huvudfunktioner av coping, 

emotionsfokuserad och problemfokuserad. Den emotionsfokuserade syftar till att individen 

som utsätts för något svårt eller påfrestande reglerar den egna känslomässiga påfrestningen 

genom att exempelvis intala sig att det inte är ett problem; att man ignorerar existensen av ett 

problem eller att man kopplar bort det och exempelvis fokuserar på någonting positivt. I vilken 

kontext som en person använder sig av en copingstrategi varierar från person till person och 

styrs också av vilka resurser som individen besitter eller kan använda som hjälp. För att ge ett 

exempel tänker vi att vi befinner oss på ett arbete där du blivit överväldigad med klienter som 

du ska möta. Du känner att detta blir en så pass stor stress att du helt enkelt struntar i dem eller 

bara hoppas på att det nog löser sig av sig själv. Din arbetskollega har samma mängd klienter 

men denne löser det på ett annat sätt. Möjliga utgångar för vad som kan tänkas minska 

påfrestningen arbetas fram hos individen. En bra lösning kan vara att konfrontera sin chef och 

framföra att arbetsbördan måste minska och på så sätt troligtvis minska den upplevda 

påfrestningen. Det första exemplet representerar den emotionsfokuserade typen av coping och 

det andra är en typ av problemfokuserad coping. Hur vi reagerar på påfrestningar styrs av 

situationen och hur individen upplever det. Om personen upplever att problemet går att lösa rör 

det sig snarare om problemfokuserad coping och således försvinner problemet som ligger till 
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grund för stressen. Vid en situation där individen upplever den yttre eller inre påfrestningen 

som ett olösligt problem tenderar det att ge uttryck i emotionell coping. Det kan ses som 

kortvariga lösningar men problemet kvarstår och växer kanske. Lazarus och Folkman (1984) 

skriver i sin bok att välbefinnande kan upprätthållas hos den enskilda individen genom att en 

person använder sig av positiva jämförelser vid svåra situationer. Ett exempel kan vara en 

påfrestande situation där individen lättare kan ta sig igenom påfrestningen genom att jämföra 

med någon som har det sämre. Som ett exempel tar vi någon som brutit benet och jämför sig 

själv med någon som brutit ryggen och då kan uppleva att det bara var ett brutet ben och att det 

finns de som har det värre. Genom att se på saker på detta sätt kan kriser bli lättare att leva 

igenom och hantera. Lazarus och Folkman (1984) skriver om resurser som socialt stöd och att 

detta är en viktig faktor vid en positiv copingstrategi. Genom att ha socialt stöd runt omkring 

kan det sociala nätverket bidra till att minska stress genom att det ger känslomässigt stöd. 

Genom att använda ett copingperspektiv i denna studie kan man identifiera olika strategier som 

används av de som arbetar med sexualbrottslingar. Sandström (2007) skriver att extremt 

emotionellt krävande arbete kan göra att man utvecklar olika strategier för att hantera detta. 

Exempelvis att man förtycker sina känslor för att göra situationen hanterbart. Detta perspektiv 

kan vara en hjälp och en bra förklaringsmodell som kan förklara hur man hanterar och klarar 

av att arbeta med klienter som begått sexuella brott. Sandström (2007) skriver att vi inte 

medvetet väljer copingstrategi utan att detta är något som sker undermedvetet för att vi ska 

kunna hantera verkligheten. Copingmönster kan se olika ut och ge uttryck för olika situationer.  

Exempelvis kan den professionella se bortom brottet och se till individen men även försköna 

brottet och se det som mindre allvarligt för att göra det mer hanterbart. En annan copingstrategi 

kan vara att man inte klarar av att hantera känslorna på egen hand och därmed pratar med en 

kollega om händelsen och då får uttryck för sina känslor. 
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Metod 
 

Design 

Studiedesignen jag valde är av kvalitativ art och jag bestämde mig för att göra kvalitativa 

intervjuer då min forskningsfråga ämnar belysa frivårdsinspektörers upplevelser. Eftersom jag 

sökte efter djupare förståelse och upplevelser kring frivårdsinspektörers erfarenheter och 

upplevelser kring att arbeta med sexualbrottslingar är kvalitativ metod lämplig. Levin (2008) 

menar att kvalitativa studier lämpar sig bra när upplevelser, erfarenheter och även känslor 

undersöks. Trost (2009) menar att kvalitativa studier lämpar sig när man exempelvis vill 

undersöka den sociala verkligheten. Utifrån detta och noggranna jämförelser mellan för och 

nackdelar bestämde jag mig för att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Jag har intervjuat sju frivårdsinspektörer vid ett frivårdskontor i Sverige. Min ursprungliga plan 

var att intervjua frivårdsinspektörer vid flera frivårdskontor, men då kontakten var långsam och 

oklar med dessa andra kontor valde jag att rikta in mig på endast ett kontor.  Jag bestämde mig 

för att använda semistrukturerad intervjumetod då jag ansåg att denna typ lämpade sig väl 

eftersom det är en flexibel intervjumetod. Bell och Waters (2016) skriver om friheten genom 

att använda semistrukturerade intervjuer är bra då man vill åt upplevelserna. Fördelen är att 

man kan få mer utvecklande och beskrivande svar med denna metod. Det ansåg jag vara viktigt 

då det var sådana svar jag eftersträvade att få fram. En annan fördel med att använda denna 

metod var att frågorna som används i intervjuerna går att anpassa efter situationen och på så vis 

få svar på frågor som hade varit svåra att få svar på vid exempelvis en strukturerad intervju eller 

en enkätundersökning. Nackdelar med att välja denna metod kan vara att det blir svårt att 

generalisera mitt resultat men det spelar egentligen ingen roll då det inte är syftet. 

Jag bestämde mig relativt sent för att jag ville använda mig av ett copingperspektiv som 

teoretisk referensram och som ett verktyg att hjälpa mig att tolka mina data. Enligt min mening 

blev det tydligt att detta passade väl då det kan hjälpa till att förklara hur man handlar vid 

emotionellt krävande situationer. Trost (2011) skriver om induktion och menar att en induktiv 

ansats är när det inte finns någon specifik teori att utgå ifrån och detta stämmer in med hur mitt 

förfarande har gått till. Teorin har vuxit fram över tid och studien kan därför ses som induktiv. 

Urval 

Mitt urval gick ut på att jag ville få tag på frivårdsinspektörer som hade erfarenhet av att arbeta 

med sexualbrottslingar. Min ursprungliga plan var att intervjua frivårdsinspektörer som var 

specialiserade på arbete med sexualbrottslingar. Jag fick dock på grund av tidsbrist och 
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svårigheter att hitta lämpliga respondenter tänka om och ändrade urvalskriterierna. Kriterierna 

för min studie blev således att respondenterna skulle ha arbetat eller arbetar med 

sexualbrottslingar i någon form. Jag har använt mig av ett målinriktat urval som Bryman (2011) 

skriver är lämpligt då man söker efter personer som kan belysa forskningsfrågan då dessa 

personer har kunskap som är relevant för studien. Jag tog därför kontakt med en 

kriminalvårdsinspektör på ett frivårdskontor som gav mig kontaktinformation till tre 

respondenter som mest arbetar med sexualbrottslingar. Därefter har jag använt mig av ett 

snöbollsurval som Bryman (2011) menar betyder att en av intervjupersonerna föreslår andra 

personer att intervjua. Jag fick på detta sätt ytterligare fyra respondenter som hade möjlighet att 

ställa upp för en intervju.  

Intervjuguide 

Jag utformade en intervjuguide med frågor som skulle kunna ge svar på mina frågeställningar. 

Frågorna var i sig inte tänkta att vara strukturerade i den bemärkelsen att allt ska komma i 

ordning eller följd utan mer att intervjupersonen själv får berätta kring områden jag frågat om. 

Skulle en fråga bli besvarad inom en annan fråga utgjorde det inte något hinder. Personen får 

själv berätta med egna ord om upplevelsen som hen pratar om. Bryman (2011) skriver om tips 

på intervjuguidens utformande och menar att det kan vara bra med en viss ordning i de teman 

och frågeställningar som tas upp och att ha med viss bakgrundsinformation om respondenterna. 

Att ta med teman men ändå inte vara för specifik var något jag hade i åtanke när intervjuguiden 

utformades. Frågorna som utformats var, som tidigare sagts, inte tänkta att behöva komma i 

samma följd under de olika intervjuerna. Tanken var mer att guiden skulle hjälpa till att belysa 

områdena jag behövde ha svar på gällande min frågeställning och ge en viss struktur. Trost 

(2010) skriver om standardisering och menar att en låg standardiseringsgrad är när man 

exempelvis tar frågorna i den följd som passar den enskilda intervjun och att olika följdfrågor 

kan förekomma i olika intervjuer. Därav har intervjuguiden en låg grad av standardisering.      

Genomförande 

På grund av mycket begränsad tid valde jag att göra en provintervju med en bekant som inte 

har någon kännedom om frivården för att få feedback på hur jag själv upplevs som intervjuare 

och för att kunna ta till mig kritik och kunna prestera på bästa sätt inför de riktiga intervjuerna. 

Det var viktigt att kunna testa och se hur min intervjuguide skulle fungera i praktiken. Trost 

(2010) menar att provintervjuer kan vara bra för att se svårigheterna med frågorna man har. 

Provintervjun gjorde att jag ändrade om följden på frågorna. Detta bidrog även till en liten 

trygghet för mig som intervjuare att först provat på hur det kan vara att intervjua någon.  
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Trost (2010) skriver att metoden man väljer bör anpassas efter forskningsfrågan. Vid 

exempelvis gruppintervju kan svaren påverkas av att det finns fler deltagare som hör vad varje 

person säger. Vid känsliga frågor kan detta vara ett problem. Jag valde att göra enskilda 

intervjuer framför gruppintervjuer då jag antog att frågorna kunde vara känsliga att svara på 

inför en grupp. Det skulle då kunna resultera i svar som inte är helt ärliga för att man inte vågar 

visa vad man känner inför en grupp.  

Samtliga av mina respondenter har blivit intervjuade på ett och samma frivårdskontor i 

Mellansverige. Samtliga respondenter har själva fått välja plats på var intervjun skulle ske. 

Intervjumiljön har bestått av ett medelstort konferensrum med låg bullernivå. Trost (2010) 

menar att det är viktigt att respondenterna känner sig trygga i miljön som intervjuerna kommer 

att utföras i vilket jag tagit hänsyn till genom att alla själva fritt fått välja plats. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av en surfplatta med god ljudupptagningsförmåga. Intervjuerna 

tog mellan 10 till 45 minuter att genomföra.    

Bearbetning av material 

För att kunna tolka och bearbeta empiriskt material, som intervjuer, är det lämpligt att de först 

transkriberas för att bidra till överskådlighet. Genom att jag lyssnade och skrev ner allt som 

sades i mina ljudinspelningar fick jag ett skrivet material som jag sedan analyserade. Jag 

använde mig av tematisk analys. Det innebar att upprepade gånger läsa igenom mina intervjuer 

och sedan skapa huvudkategorier och underkategorier genom återkommande teman i texten. 

Av kategorierna som framkom i analysen baserade jag sedan min resultatframställning.  

Etiska överväganden 

Bell och Waters (2016) skriver om etiska överväganden och menar att det är viktigt att genom 

ett kontrakt säkerställa att nödvändig information ges till intervjupersonerna. Nödvändig 

information kan vara att intervjupersonen kan dra sig ur studien, att integriteten respekteras 

genom att inte röja någons identitet och att man fått tillstånd från sitt universitet att göra studien. 

Eftersom vissa svar kan komma att vara känsliga är det viktigt att man är tydlig med att 

respondenternas identitet inte kommer att röjas och att de kommer att få vara anonyma. Vidare 

menar Bell och Waters (2016) att man måste vara tydlig med vad studien ämnar att undersöka 

och vara uppriktig med hur informationen som framkommer från respondenterna kommer att 

användas. Vetenskapsrådet (2017) skriver om etiska överväganden och menar att det finns 

regler att ta hänsyn till vid forskning. Informationskravet innebär att man informerar samtliga 

deltagare i studien. Ett missivbrev skickades till samtliga respondenter som deltog i studien. 

Etiska överväganden har i min studie under hela processen funnits i åtanke. Alla 
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intervjurespondenter har blivit informerade om studiens syfte och delgetts att de när som helst 

kan dra sig ur undersökningen. Samtliga respondenter har blivit informerade om att deras 

identitet inte kommer att röjas, inte heller vilket frivårdskontor eller vilken kommun de arbetar 

i. Samtyckeskravet har blivit tillgodosett genom att alla har givit sitt samtycke till att delta i 

studien. Alla respondenter har även blivit införstådda med att de kan avbryta sin medverkan i 

studien utan att det kommer att innebära negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet har 

blivit tillgodosett genom att alla respondenter har blivit avidentifierade i studien. Det empiriska 

materialet har förvarats på dator med lösenord samtidigt som personernas riktiga namn bevarats 

på annan plats för att minimera risken att obehöriga kan komma över informationen. 

 

Analys och resultat 
 

Jag har delat upp analysen i tre teman. 

Tema 1 beskriver inställning till brottet och förövaren, med underkategorier: empatisk förmåga, 

alliansbildning och skillnader mot andra klientgrupper. 

Tema 2 är arbetets mentala påfrestning med underkategorier: på jobbet, utanför jobbet och stöd 

från arbetet.  

Tema 3 är strategier med underkategorier: att förhålla sig objektiv och individuella strategier. 

Respondenterna som resultatet och analysen baseras på är: 

• Jenny är utbildad beteendevetare och har arbetat som frivårdsinspektör sedan 2011 och 

är även utbildad programledare för relation- och samlevnadsprogrammet. Arbetar 

främst med sexualbrottslingar. 

• David är utbildad i specialpedagogik och har en examen i socialt arbete. Har arbetat 

inom kriminalvården sedan starten av 2000-talet och som frivårdsinspektör sedan 2012. 

Arbetar främst med sexualbrott och våld i nära relation.  

• Malin har en examen i sociologi och har arbetat som frivårdsinspektör sedan 2003. 

Arbetar inte med någon specifik klientgrupp.  

• Sara är utbildad beteendevetare och har arbetat på frivården sedan 2004. Har erfarenhet 

av sexualbrottslingar från tidigare yrke på anstalt och arbetar med blandade brott på 

frivården. 

• Lotta är utbildad beteendevetare och har arbetat inom kriminalvården sedan 2005. Har 

arbetat på en sexualbrottsanstalt innan hon startade sin tjänst på frivården 2017. Hon 

arbetar med olika klientgrupper. 

• Birgitta är utbildad socionom och har arbetat inom kriminalvården sedan 2008 och som 

frivårdsinspektör sedan 2010. Arbetar främst med behandlingsprogram som riktar sig 

mot sexualbrottslingar.  
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• Paulina är utbildad beteendevetare. Har tidigare arbetat på sexualbrottsavdelning på en 

anstalt. Har sedan 2009 arbetat som frivårdsinspektör och främst med sexualbrott och 

relationsvåld.  

 

 

Inställning till brottet och förövaren 

 

Empatisk förmåga 

Empati är en viktig del i det sociala arbetet för att kunna nå fram till en förändring. Att kunna 

vara empatisk och sätta sig in i sin klients situation har visat sig vara en central punkt i det 

sociala arbetet för att klienten ska känna sig hörd. Utan ett empatiskt förhållningssätt blir arbetet 

med klienten försvårat (Payne, 2006). Att lyfta denna aspekt i kontexten med sexualbrottslingar 

är en viktig del då dessa människor också behöver hjälp till förändring. 

 

Informanterna lyfter på olika sätt upp svårigheter i mötet med denna specifika klientgrupp. När 

vi i samtalet kommer in på utmaningar berättar Sara om vad som händer när hon läser in sig i 

ärendet: 

Eftersom jag gräver lite extra så får jag ju också vittnesmålens beskrivningar, den som är utsatt. Så man 

får ju en bild av en person och det kan ju vara en fasansfull bild som växer fram. Vad har den här personen 

gjort mot en annan människa, mot ett barn. Och det kan ju vara det svåraste att gå in i mötet och vara 

neutral. 

Sara använder formuleringen ”fasansfull bild” för att förklara svårigheten att förhålla sig neutral 

till klienten. Birgitta berättar på samma tema att: 

Det är det här personen har gjort men den är också en människa, en person, att kunna skilja på det här 

mellan sak och person är jätteviktigt.  

Både Sara och Birgittas berättelse kan tolkas som att det är svårt att undvika ett dömande 

förhållningssätt när de får kunskap om brottet eftersom brottets art är så pass laddat. Därför kan 

det vara extra svårt att skilja på brott och person. Jenny är inne på liknande tankegångar och 

menar att ”man måste kunna skilja på person och handling”.  

Återkommande hos informanterna är att det kan vara svårt att ha ett icke dömande 

förhållningssätt gentemot klienten. Jag tolkar att svårigheten ligger i brottets art och att det kan 

vara utmanande att separera dessa två. Paulina säger att hon anser att det blivit svårt att arbeta 

med denna grupp där barn är inblandade efter det att hon fick egna barn. Hon säger ”sen jag 

fick egna barn att det blir jätte jätte jobbigt”. Detta skulle kunna tolkas som ett mönster av att 
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det blir svårare att gå in i ett möte och vara icke dömande om man kan relatera till något i sitt 

eget privatliv. 

Genom att försöka se bortom brottet och se människan och visa empati eller åtminstone inte bli 

konfronterande eller dömande är viktigt. Paulina säger ”det finns ju alltid en människa bakom 

brottet” och Jenny säger ”man måste kunna se att de omständigheterna som har gjort att 

personen har gjort som den har gjort”. Jenny lyfter även vikten av att kunna skilja på handling 

och person, men att det samtidigt är en utmaning. Eftersom det kan upplevas som problematiskt 

att skilja på brott och person tolkar jag det som att i vissa fall kanske frivårdsinspektörer 

omedvetet använder sig av emotionell coping. Svårigheten det kan innebära att skilja på brott 

och person kan möjligen leda till att man förtrycker sina känslor rörande brottet för att dessa 

kan upplevas som emotionellt påfrestande. Återkommande hos flertalet av informanternas 

berättelser tolkar jag att de menar att empatisk förmåga är svårt, men samtidigt något mycket 

viktigt för att kunna arbeta med denna klientgrupp. Den inställningen känns igen från andra 

undersökningar. Way et al. (2004) menar i sin kvantitativa studie från USA att det finns 

särskilda risker med att arbeta med gruppen sexualbrottslingar, nämligen att man kan förlora 

den empatiska förmågan och bli känslokall.  

Vidare berättar två av informanterna att de hade en annan syn på denna klientgrupp innan de 

började arbeta med den. Birgitta berättar: 

Det var ju mer nytt kanske när jag började jobba på anstalten. Då kunde man ha lite fördomar kring vad 

de här är för klienter, hur är det att jobba på ett sådant ställe, och hur beter de sig, att när man inte vet 

någonting, men sen märker man ganska fort att de flesta, det var en öppen anstalt också och de flesta är 

som människor.  

Jenny säger:  

För man är inte så som man var innan började jobba med det här, då var det såhär att man ser en löpsedel 

med värsta våldtäktsmannen som går lös och sådär.  

Jag gör tolkningen av Birgitta och Jennys svar att de hade en negativ syn på klientgruppen innan 

de började arbeta med den och att detta har förändrats med tiden. Jag tolkar det som att attityden 

och den empatiska delen mognar fram. Sara säger även ”ingen vill ju jobba, alla har liksom 

känslor kring det här, jobbar man i det så blir man ju mer professionell”. Min uppfattning av 

fenomenet stärks även av Lea et al. (1999) som i sin intervjustudie i England menar att 

attityderna gentemot denna klientgrupp förändras till det mer empatiska när professionella 

deltar i sexualbrottslingens behandling. När Birgitta berättar att hon hade fördomar innan hon 
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började arbeta med klientgruppen gör jag tolkningen att det kan vara svårt att arbeta konstruktivt 

med sexualbrottslingar om man som professionell inte har ett empatiskt förhållningssätt. Om 

fördomarna styr hur de professionella möter och hanterar den här klientgruppen blir utfallet inte 

något positivt. Med stöd i Moulden och Firestone (2007) tolkar jag det som att det kan vara 

extra problematiskt då denna grupp är stigmatiserad av samhället och att det kan påverka 

behandlarens bemötande. I den bemärkelsen kan även ett empatiskt förhållningssätt påverkas 

av samhällets syn på dessa människor. Samhällets stigmatisering kan spilla över på de 

professionella, särskilt på dem som har liten erfarenhet av klientgruppen. 

 

Alliansbildning 

Min utgångspunkt är att en fungerande allians är viktigt i det sociala arbetet. Tjersland, Engen 

och Jansen (2011) lyfter relevansen i det sociala arbetet med att ha en fungerande allians. Det 

påverkar utgången av behandlingen och innefattar många aspekter från den professionellas sida, 

inte minst tålamod, uthållighet och tolerans. 

 

När jag ställer frågan om relationens betydelse svarar Jenny: 

De berättar inget om de inte känner att de har förtroende. Om jag uttrycker att jag liksom tänker att du är 

lika med brottet, det här du har gjort är fruktansvärt. För jag tänker att man är ärlig med klienten och 

säger att det här som du har gjort är inte försvarbart, och det är inget som man kan förminska eller något 

sådant utan det är detta som vi ska jobba med. Men det betyder inte att jag inte kan prata med dig och att 

vi kan ha en relation och prata med varandra. Och skulle man inte ha det, om det är någon som bara sitter 

och utstrålar ”stick och brinn” så får man ingenting heller. Så då stängs väggen. 

Tolkningen av Jennys svar blir att man inte ska ignorera brottet men om man visar detta på ett 

konfronterande sätt försvåras relationsskapandet avsevärt, att ”de berättar inget om de inte 

känner att de har förtroende”. Birgitta beskriver relationens betydelse på det här sättet:  

Jätteviktig, för det är svåra saker man pratar om och det är skambelagda saker, så att det är jätteviktigt att 

man får en förtroendefull relation där de vågar lita på att man kan prata om det här och vågar lita på hur 

jag hanterar allt de berättar och att jag vill dem väl, så den är superviktig. 

 

Jennys och Birgittas berättelser lyfter fram att relationen är mycket viktig. Det är en uppfattning 

som genomsyrar alla intervjupersoners upplevelser som en viktig del i arbetet. Malin och Lotta 

säger att ”den är jätteviktig” och David säger till och med att ”alliansen är superviktig”. Vad 

som är återkommande är alltså att klienten måste få ett förtroende för den professionella för att 
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relationen ska fungera. Vägarna för att skapa en sådan allians skiljer sig emellertid åt. Lotta 

beskriver: 

Ibland tycker de ju inte om en för fem öre, men man måste ju fortfarande utföra sin professionella uppgift 

och så, och jag tänker att det handlar ju inte om att vi ska tycka om varandra, så länge vi kommer framåt 

och gör det vi ska, inte alltså jag begär ju inte att klienten ska älska mig, jag älskar inte dem, det ska ju 

vara på en professionell relation och den ska fungera. 

 

Birgitta berättar: 

 
Så men jag tror att det är jätteviktigt att man visar att jag är också en människa och så här att man kan 

skoja lite, man kan berätta nånting som är personligt som inte är så privat för att det är ju 

relationsbyggande också, så det skapar någonting. 

 

Samtliga intervjupersoner menar att alliansen är mycket viktig för att det ska gå att arbeta 

framåt. Det skiljer sig dock i vilket förhållningssätt man kan inta och som Lotta beskriver räcker 

det med att hålla sig professionell för att relationen ska fungera medan Birgitta menar att man 

kan bjuda lite på sin personliga sida för att gynna relationsskapandet. Med följdfrågan om man 

kan vara personlig svarar Lotta: 

Jag tänker just när det gäller, nu säger jag igen typ pedofiler eller barnaförövare då brukar ju inte jag 

säga jag har också två små barn eller tre små barn. 

Lotta säger att hon har svårt att vara personlig vid vissa tillfällen då det exempelvis innefattar 

pedofiler. Paulina berättar på ett liknande sätt: 

Jag är nog mer restriktiv mot sexualbrottslingar om vad jag delade med mig av mitt privata liv så, med 

mina barn och så, och det vet jag inte om det ligger alltså fördomar hos mig eller liksom så, men jag tror 

att jag är mer restriktiv där, å just för att vissa sexualbrottslingar kan vara extremt manipulativa också, så 

måste man ju vara verkligen försiktig med vad man delar med sig av tänker jag, för att inte, ja men på ett 

eller annat sätt råka illa ut. 

Av utsagorna som framkommer gör jag tolkningen att samtliga menar att relationen är det 

fundamentala för att kunna arbeta. Merparten menar att man kan bjuda på sig själv men att man 

ska vara restriktiv med vad man delar med sig av. Birgittas berättelse tolkar jag som att man 

kan vara personlig i vissa lägen för att det kan bidra till en bättre allians.  

Paulina säger att hon är mer restriktiv när det kommer till klientgruppen sexualbrottslingar med 

vad hon delar med sig av sitt personliga liv. Tolkningen jag gör är att det finns en rädsla för att 

klienten kan använda privata utsagor till egen del för att på något sätt få en fördel gentemot den 

behandlaren.  Carmel och Friedlander (2009) bekräftar att ett starkt band är extra viktigt hos 
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gruppen sexualbrottslingar för att få till en förändring. Moulden och Firestone (2007) nämner 

psykopatiska drag som något som bidrar till komplexiteten hos denna grupp. Jag upplever att 

det finns en rädsla för att man ska vara försiktig med vad man säger till vissa individer. 

Manipulativa klienter är inte ovanligt och vetskapen om detta kan skapa en barriär som gör att 

man kanske upplevs som kall vilket i sin tur kan försvåra alliansskapandet.  Serran et al. (2003) 

menar att förmågan att som professionell kunna visa värme är en del som kan bidra till 

förändring. Min tolkning av detta är att alliansen är viktig och att vara personlig kan bidra till 

en bra relation. Det måste dock finnas en balans för att inte bli utnyttjad av sin klient på grund 

av att man blivit för personligt engagerad eller ger för mycket av sig själv.  

Skillnader mot andra klientgrupper 

En viktig aspekt för att förstå erfarenheten av att arbeta med sexualbrottslingar är att belysa 

några tydliga skillnader gentemot andra klientgrupper.  

David berättar om sin första upplevelse när han började arbeta med sexualbrottslingar:  

Men min första upplevelse var att det är mycket lugnare stämning och mer behandlingsinriktat arbete. 

Alltså man kan jobba mer med behandling just därför att man har ett helt annan bemötande, alltså från 

klienternas sida. Så där började jag trivas. 

David menar att lugnare stämning från klienternas sida och mer behandlingsinriktat arbete är 

skillnader mot andra klientgrupper. Jag tolkar att David främst använder jämförelsen mot sin 

tidigare erfarenhet av att arbeta med klientgrupper som inte begått sexualbrott. Malin fortsätter 

inom samma tema att berätta om skillnader som hon tror föreligger mot andra klientgrupper: 

Det är sällan det är missbruksproblem vad gäller droger. Och många lever i en socialt vårdad situation, 

de kommer på träffar och uteblir inte eller så om man jämför med en stor grupp av mina klienter har ju 

missbruksproblem och vissa har ingen bostad och lever socialt oordnat och är då svårare att sköta en 

frivårdspåföljd mot om man har boende och van att passa tider på ett arbete. 

Malin menar att missbruk och hemlöshet inte är lika vanligt hos sexualbrottslingar och menar 

att denna grupp har lättare att genomföra en frivårdspåföljd. Paulina ger sin upplevelse inom 

samma område genom att beskriva skillnaderna:  

Det märktes mest tydligt på anstalt, för jag jobbade på ett hus på ett fängelse som var normalavdelning 

med normalt kriminella som, som flyttades och inkom det sexualbrottslingar, och att gå från det huset som 

hade mest bråk, larm, insatsstyrkan var där varje vecka om inte varje dag så vart det kolugnt när man 

bytte. Alltså de är generellt sätt lugnare, inte lika våldsamma och inte lika hotfulla mot personal och så. I 

alla fall på anstalt, jag skulle väl säga att det är likadant på frivård för dem, många av de som döms för 

sexualbrott är ju kanske ofta välfungerande i samhället, de har ett arbete, de har, vissa har familj och så, 
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de kanske inte har den här generella kriminaliteten och våldsproblematiken som många andra kriminellt 

belastade har, så det kanske oftast är lättare att prata med dem. 

Paulina upplever att sexualbrottslingar är lugnare, välfungerande i samhället och att de oftast är 

lättare att prata med. Hon belyser sina upplevelser som att sexualbrottslingar allmänt är mindre 

hotfulla och att klientgruppen har mindre problematik på sidan om. Min tolkning är att den 

generella kriminaliteten och våldsproblematiken oftast inte finns hos sexualbrottslingar och att 

det är något som utmärker denna grupp. 

Intrycken av att sexualbrottslingar upplevs lugnare och att gruppen har ett bättre bemötande 

gentemot den yrkesverksamma tolkar jag som positivt och att det kan vara en motiverande 

faktor till att fortsätta att arbeta med denna komplexa grupp. Majoriteten av respondenterna har 

en positiv syn på hur själva bemötandet från klienten på något sätt kan tolkas som bättre än den 

”typiskt kriminella”.  Lotta säger bland annat ”Jag tycker att de är lättare att arbeta med, för 

de är liksom lägst i hierarkin”. Detta är positiva upplevelser som kan förklaras med de positiva 

jämförelser som Andersson (2018) beskriver som en copingstrategi. Genom att fokusera på det 

som är bra kan göra det lättare att arbeta med svåra saker. Alltså att försöka hitta något positivt 

i klienten för att göra arbetet lättare. När gruppen jämförs som lugnare mot andra grupper kan 

detta vara något som frivårdsinspektörerna kan fokusera på för att ta bort fokus från det som är 

jobbigt.  

Ett annat fenomen som respondenterna identifierat som typiskt för klientgruppen är 

förekomsten av förnekelse och Jenny berättar: 

Det är JÄTTE, JÄTTEJOBBIGT.  Samtidigt som man förstår att de gör det för det sitter så otroligt djupt 

och så skamfyllt. Och det kan ju vara så att de har någon som de har kvar som tror att de är oskyldiga eller 

något sådant och att erkänna skulle kunna innebära rena rama döden för vissa för då vet de att inte har 

någon kvar om de erkänner. Så man kan förstå att kraften är väldigt stark att man förnekar, men också 

upplevelsen att många berättar och tar ansvar ändå liksom känner en stor lättnad, att det är skönt att 

berätta och släppa på det här. Men det är jättejobbigt med de här som förnekar. 

Jenny säger att förnekelsen är ”jättejobbigt” och menar att det har att göra med att det är så 

skamfyllda brott. David fortsätter inom samma tema att berätta: 

Förnekande av brott […] kommer mycket oftare än i andra [klient]grupper. Det är något som är svårt för 

mig att acceptera när vi ska gå igenom behandling och där kanske det är någon slags personlig värdering. 

David säger att han svårt att acceptera att klienter förnekar brottet och att han tror att det är en 

personlig värdering. Med Davids ord gör jag tolkningen att han kanske inte tror att andra 
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frivårdsinspektörer ser förnekelse som en lika stor utmaning som han själv, han nämner att det 

kanske beror på någon personlig värdering. 

Jag tolkar dessa svar som att förnekelse är något som är vanligare än hos andra klientgrupper 

och problematiskt för frivårdsinspektörerna att arbeta med. Exempelvis säger Paulina: ”det är 

en utmaning att jobba med förnekelse” och Lotta säger ”det är svårt”. Min tolkning blir att det 

kan upplevas som jobbigt om man inte riktigt når fram till att arbeta med problemet om klienten 

hela tiden förnekar. Blagden et al. (2013) och Firestone och Moulden (2007) menar att 

förnekelsen är något som präglar den här gruppen av klienter och som gör det komplext. Det 

bekräftar också det som frivårdsinspektörerna upplever. Eftersom majoriteten upplever 

förnekelsen som ett problem kan det bidra till en ansträngd arbetsmiljö och inre stress. 

Ljungblad och Näswall (2009) skriver bland annat om acceptans som copingstrategi och som 

kan innebära att en svår situation accepteras och således lägger sitt fokus på andra saker. För 

att exemplifiera säger Sara: ”det handlar ju om att motivera och prata kring det”.  

 Och David fortsätter inom samma tema:  

det går att behandla då de bakomliggande orsakerna till brottet är just inte sällan de som klienterna faktiskt 

vill jobba med eftersom de ser problematiken men de vill inte se själva brottet. 

Jag upplever att frivårdsinspektörerna är medvetna om problematiken med förnekande hos 

klienten. De har utvecklat strategier för att jobba med detta genom att fortsätta motivera och att 

försöka jobba runt förnekandet genom att fokusera på orsaker till den. Således kan man komma 

åt problematiken och arbeta med vad de anser är problemet som orsakat den brottsliga 

handlingen.  

Arbetets mentala påfrestning  

 

På jobbet 

När frivårdsinspektörerna pratar om mental påfrestning och svarar på om det är mentalt 

påfrestande att arbeta med sexualbrottslingar berättar Jenny: 

Det är så otroligt svåra brott många gånger och det är så otroligt mycket skam och skuld många gånger 

att de mår så pass dåligt att de vill ju bara skölja över allt på mig. Ofta är det ju så här att när de väl börjar 

prata om de får förtroende för mig så får man ju allt. Man blir helt slut att höra. 

Jenny menar att klientens dåliga mående kan smitta av sig till henne och att hon bli utmattad av 

att få höra allt. David har en annan uppfattning kring samma tema och säger: 



Rasmus Ådjers 
 

18 
 

Jag själv upplever inte det men jag är absolut medveten om att flera upplever det på det viset och det finns 

ju säkert anledningar till detta. Om jag skulle gissa då det handlar mycket om att gå igenom domar eller 

just detaljer i själva brottet så är det ingenting som är trevligt. 

David upplever inte att jobbet är mentalt påfrestande för honom men han tror att andra 

arbetskollegor uppfattar genomgångar av domar som otrevligt. 

På temat domar berättar Lotta att ”ibland får man läsa väldigt otäcka domar och det blir väldigt 

nära. Så absolut, det kan det vara”. Malin å sin sida har en annan inställning ”Nej jag har inte 

tänkt på det på det sättet.” Jag tolkar Lottas svar som att vissa situationer och domar berör 

henne mer än andra och att detta kan bero på vilket typ av brott det handlar om. Sara svarar på 

frågan om arbetet kan vara mentalt påfrestande ”Ja, absolut.” Det råder delade meningar om 

det upplevs som mentalt påfrestande eller inte men majoriteten upplever att så är fallet. Malin 

säger dock ”jag har inte specialiserat mig och jobbat med så himla många som är dömda för 

sexualbrott”. Det tolkar jag som att hon kanske själv tycker att hon jobbat för lite med dessa 

klienter för att kunna dra några generella slutsatser. David är den enda manliga respondenten 

och även den enda som inte upplever det som mentalt påfrestande i den direkta frågan. Dock 

säger han samtidigt att ”Jag själv försöker inte fördjupa mig i så mycket i de detaljerna så på 

så sätt slipper man den obehagskänslan”, vilket jag tolkar kan vara en typ av känslofokuserad 

copingstrategi, ett undvikande från att läsa detaljer i domarna för att själv inte påverkas av dessa 

på ett negativt sätt. Andersson (2018) skriver om undvikande som en process i 

emotionsfokuserad coping vilket jag anser Davids agerande stämmer överens med. Davids svar 

kan även tolkas som ett resultat som går emot tidigare forskning av Moulden och Firestone:s 

(2007) studie som menar att män skulle ha svårare att arbeta med klientgruppen 

sexualbrottslingar. Dock är det svårt att dra några generella slutsatser på endast en respondent 

men det blir ändå viktigt att lyfta fram. Tidigare forskning av Way et al. (2004) bekräftar att 

professionella som arbetar med sexualbrottslingar ofta måste hantera känslostarka och jobbiga 

händelser samtidigt som man ska försöka hjälpa klienten, och att detta kan vara mentalt 

påfrestande.  

Utanför jobbet 

På frågan om frivårdsinspektörerna klarar av att släppa tankarna på arbetet när de går hem från 

jobbet svarar majoriteten av respondenterna att det inte alltid går, men oftast klarar de av det.  

Den dominerande anledningen verkar dock vara att man vill klara av att göra mer eller att man 

känner sig otillräcklig. Jenny säger tex ”man skulle vilja göra mer” och Lotta säger ”vi har 
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jättemycket klienter”. Vad som skiljer sig från mängden är att David tror att han alltid kan släppa 

tankarna på arbetet. Merparten menar att man hittar strategier som exempelvis Sara säger:  

Jag tänker, jag låter det liksom köra några varv i huvudet, eh så tar jag en promenad med min hund o då 

kan jag låta liksom tankarna bara flöda såhär och sen är det bra. 

Sara reflekterar under en promenad vilket jag tolkar som hennes sätt att hantera att inte ta med 

sig jobbet hem. Paulina säger att hon ventilerar arbetet med sin man.  Tidigare forskning enligt 

Moulden och Firestone (2007) menar att man påverkas av att arbeta med denna klientgrupp och 

att det är viktigt att vara medveten om det. Att självreflektera och ha en hög självmedvetenhet 

kan göra att risken minskar att påverkas negativt. Majoriteten av respondenterna verkar vara 

väl medvetna om strategier som kan underlätta. Andersson (2018) skriver att 

problemfokuserade copingstrategier är när man vet att man har ett problem och tror att det finns 

en lösning att förändra det. Dessa strategier som Sara och Paulina använder skulle kunna 

förklaras som problemfokuserade copingstrategier. Min tolkning blir att Sara och Paulina vet 

att de behöver reflektera eller ventilera för att få problemet att reduceras eller försvinna. De 

verkar medvetet göra detta för att reducera negativ påverkan utanför jobbet. Jenny beskriver sin 

uppfattning om vad som kan vara en utmaning utanför jobbet: 

Om man går på en fest exempelvis så är det inte så att man vill prata om vad man jobbar med, för det finns 

ett tänk kring de här människorna att man vill låsa in dem och slänga bort nycklarna. Många tycker” hur 

kan du jobba med de här personerna” så man får hela tiden försvara det på något vis. 

 

Jag tolkar Jennys upplevelse som att hon tycker att samhällets syn på sexualbrottslingar är 

påfrestande. Hon vill helst inte berätta vad hon arbetar med eftersom hon ofta får försvara sig 

beträffande val av arbete, vilket kan bli en belastning. Jenny ger uttryck för att den allmänna 

synen på sexualbrottslingar är något hon tycker är jobbigt. Hon säger även ”det är ju liksom så 

att om man mår dåligt eller om man inte finns i ett sammanhang så ökar ju risken också”. Hon 

syftar på att samhällets syn på dessa klienter kan vara påfrestande för henne då hon menar att 

risken för att dessa personer ska återfalla i brott ökar om de mår dåligt. Risken att klienten ska 

må dåligt ökar i samband med att de blir utfrysta från samhället. Hamilton (2017) menar att 

samhällets förakt mot människor som begår sexualbrott är en av anledningarna till att det är en 

svår grupp att arbeta med.  
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Stöd från arbetsplatsen 

Majoriteten av respondenterna menar att kollegialt stöd är viktigt för att kunna hantera jobbiga 

händelser på jobbet. Sara säger att ”i svåra ärenden här, vi har ju forum, vi kan prata med 

kollegor” och Paulina säger ”man nästan pratar ännu mer med kollegerna om det är jobbigt 

liksom”. Vad som skiljer sig något är att David och Paulina tycker att handledningen som de 

har på sin nuvarande plats är otillräcklig då de menar att handledarna som finns på det 

nuvarande kontoret inte har adekvat kunskap inom området för att det ska kunna ge nödvändigt 

stöd. Exempelvis belyser David: 

Det värsta är när man är klar med alla utbildningar, då kanske man står man ensam. Sen i Göteborg (fiktiv 

kommun) har vi fått någon särskild handledning just för dem som jobbar med den typen av brott, vilket jag 

har uppskattat också mycket. Då kunde man prata först och främst, den handledare som handledde oss, 

som gav oss stöd, var också mycket kunnig inom området. På så sätt fick vi stöd. Här finns inte sådan typ 

av handledning. 

David menar att han uppskattar en handledare som har adekvat kunskap om sexualbrott. Han 

menar att mycket stöd kom från handledare. Stödet i form av en handledare med specifik 

kunskap om sexualbrott finns dock inte där David idag arbetar. 

Och Paulina svarar på följdfrågan om hon tror att det är viktigt att handledaren har specifik 

kunskap om sexualbrottslingar svarar hon:  

Jag tror att det är viktigt o jag tror att det är därför jag inte har varit så intresserad av det heller för de 

har inte haft den specifika kunskapen. Så då har det liksom inte blivit den handledningen som man har varit 

i behov av. 

Paulina menar att en handledare som har kunskap om sexualbrottslingar är viktigt för henne. 

Hon känner dock att hon inte har behov av den handledning som erbjuds eftersom den 

nödvändiga och specifika kunskapen inte finns.  

Jag tolkar dessa svar som att flera av respondenterna upplever att det finns stöd att få på 

arbetsplatsen, övergripande verkar kollegorna vara något som är viktigt hos alla respondenter. 

Räcker stödet inte från kollegorna så nämner merparten att det finns någon form av handledning 

och kollegiala träffar att få tillgång till. Merparten av respondenterna tar hjälp av kollegorna 

när de upplever att arbetet är jobbigt vilket jag tolkar som en copingstrategi. Andersson (2018) 

menar att påfrestande situationer gör att vi handlar olika beroende på kontext. I denna kontext 
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tolkar jag att prata med sina kollegor är en typ av copingmönster som frivårdsinspektörerna 

använder sig av. 

Det som dock lyfts fram från Paulina och Davids berättelse är att adekvat kunskap om 

sexualbrott är något som tyvärr saknas i handledningstillfällena på frivårdskontoret. Detta ser 

jag som en viktig del om man behöver stöd utöver det stöd som kan ges från kollegorna. Way 

et al. (2004) menar att handledning är viktigt för att kunna arbeta med denna grupp och för att 

inte utveckla ett negativt mående. Jag tolkar dessa svar som att kollegorna fungerar som ett stort 

socialt stöd på arbetsplatsen som stämmer väl överens med tidigare forskning som Brady et al. 

(1999) och Moulden och Firestone (2007) menar är en viktig faktor för att inte utveckla ett 

negativt mående.  

 

Strategier 

 

Att förhålla sig objektiv 

På frågan som rör om det går att hålla sig objektiv svarar David:  

Det som jag skulle se som problematiskt då om klienten som jag jobbar med skulle ha någon koppling till 

mitt privatliv så skulle det bli mycket svårare. 

David menar att det vore problematiskt om han skulle känna personen privat. Malin säger: 

Men om man själv känner sig svajig beroende på hur man har det hemma privat och om det händer något 

som påminner om något i klientmöten. Det är flera sådana faktorer samtidigt, då kan man bli påverkad. 

Men objektiv i alla situationer, det går inte. 

Malin menar att hennes psykiska och fysiska mående kombinerat med att hon blir påmind om 

något kan påverka hennes förmåga att hålla sig objektiv. Hon menar dock att det inte går att 

hålla sig objektiv i alla situationer. Sara ger sin bild av att hålla sig objektiv: 

Och det är klart vissa brott kan ju få igång en rejält, särskilt när det är små barn som blir utsatta för saker 

och ting, det har jag svårt för, men jag kan också vara professionell. 

Sara menar att svårigheten att hålla sig objektiv är speciell när det rör sig om små barn som 

blivit utsatta för brott. Hon säger att hon även kan vara professionell och det tolkar jag som att 

hon menar att förhålla sig objektiv. Hennes svar tyder på att det i vissa situationer kan vara svårt 

att vara helt objektiv men ändå att hon upplever sig själv som ”professionell”. 
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Birgitta berättar inom samma tema att ”jag utgår mer från vad är målet med det här mötet som 

ska hända” hon tror att hon kan hålla sig objektiv och beskriver att hon gör detta genom att 

lägga fokus på vad målet i hennes möte med klienterna är.  

Återkommande i respondenternas svar tolkar jag att de försöker hålla sig objektiva. 

Anledningar som kan göra det svårt att hålla sig objektiv verkar vara händelser eller personer 

som de kan koppla till någon personlig erfarenhet. Paulina säger ”man får väl vara 

professionell” och Sara nämner också att hon kan vara professionell. Min tolkning är att de har 

förmågan att stänga av och kanske se bortom sina egna personliga värderingar. Vad som latent 

framkommer i exempelvis vad Paulina säger ”sen får jag väl gå ut från det besöket och liksom 

spy galla” tyder på att det kan vara svårt att inte visa att man påverkas, men att det verkligen är 

viktigt att inte visa det för klienterna. Att hålla sig objektiv och professionell i den bemärkelsen 

att inte väva in personliga värderingar är viktigt för att inte upplevas som ”dömande” eller att 

man blir konfronterande. Serran et al. (2003) menar att en mer konfronterande attityd kan bidra 

till att det inte uppnås någon förändring.  

Att vara objektiv när man hamnar i en situation där man upplever det svårt att inte låta 

personliga värderingar påverka arbetet, kan jag se att man använder sig av en typ av 

problemfokuserad copingstrategi. Man accepterar att klienten har begått vidriga handlingar men 

att man sedan ventilerar detta med exempelvis en kollega (Ljungblad & Näswall, 2009). 

Individuella strategier 

När respondenterna får frågan om vilka strategier de använder för att hantera arbetet har 

majoriteten inställningen att man lär sig hitta strategier och uttryckligen kan förklara dessa. 

David berättar: 

Om man pratar om strategi, då jag tror att jag är mycket fokuserad på människan som jag möter istället 

för att se hela tiden domen eller bilder från brottet, så ser jag en människa som berättar sin historia och 

då är det som vilken annan människa som helst även fast historian skiljer sig. 

David lyfter att han fokuserar på människan istället för att se domen och menar att han då ser 

klienten som vilken annan människa som helst. Birgitta fortsätter inom samma område: 

Sen tror jag att man lär sig mer, alltså man får inte bli så här känslokall, det är inte de, men att man lär 

sig att inte gå in för mycket känslomässigt i de här brotten. Så för att alltså hålla känslorna, kanske se det 

mera teoretiskt, men ändå måste man ha det känslomässiga med, jag tror det är en, skulle kunna vara en 

strategi. 



Rasmus Ådjers 
 

23 
 

Birgitta menar att strategin för henne är att inte gå in för mycket känslomässigt och istället se 

det mer teoretiskt. Jag tolkar hennes svar som att hon måste hålla en viss distans till brottet 

samtidigt som hon inte får upplevas som känslokall gentemot klienten. Sara säger:  

Framförallt tänker jag ju på hur jag ska kunna förebygga att det inte blir fler brottsoffer, det hjälper mig i 

det hära. Att jag gör en insats. 

Sara tänker på att hon i sitt arbete kan bidra till att det blir färre brottsoffer. Det gör att det blir 

lättare för henne i arbetet med sexualbrottslingar. 

Jenny berättar att ”det tror jag man har omedvetet”. Paulina säger ”att man hittar strategier för 

hur man ska liksom lägga upp dagen lite så, att man planerar sin dag utifrån, eller planerade 

sin dag utifrån vilka som skulle komma till en”. Malin är den enda som sticker ut och som inte 

vet om hon använder några strategier.  

Eftersom merparten av frivårdsinspektörerna verkar ha individuella strategier för att kunna 

arbeta med denna klientgrupp tolkar jag det som att vissa använder sig medvetet av mer 

tankemässiga strategier. Sara fokuserar på att hon kan minska antalet brottsoffer och Birgitta 

försöker se det mer teoretiskt.  Det hjälper dem att klara av arbetet. Paulina använder sig mer 

av en teknisk strategi genom att hon lägger sina ”tyngre klienter” i början av veckan. Jenny 

menar att man omedvetet hittar strategier allt eftersom man arbetar. Vad som är gemensamt är 

att frivårdsinspektörerna har hittat sitt sätt att hantera sitt arbete och underlätta vardagen genom 

dessa strategier. Detta kan jag koppla till tidigare utförd studie av Moulden och Firestone (2007) 

som menar att god självkännedom är en riskreducerande faktor i arbetet med sexualbrottslingar. 

Min tolkning är att majoriteten av dessa frivårdsinspektörer har god självkännedom eftersom 

de flesta kan sätta ord på vilka strategier de använder sig av för att klara av sitt arbete. Malin 

sticker ut hos respondenterna genom att säga att hon inte vet om hon använder sig av några 

strategier och en förklaring till det kan vara att hon främst jobbar med generell brottslighet och 

inte med sexualbrottslingar i huvudsak.    

Dessa strategier kan förklaras med hjälp av ett copingperspektiv. Andersson (2018) skriver om 

problemfokuserad coping som i huvudsak syftar till att hantera jobbiga situationer genom att 

hitta lösningar på en situation som en individ upplever som ”stressfull”.  Att man helt enkelt 

hittar sätt att hantera en jobbig situation genom olika tillvägagångssätt och egna vägar att göra 

situationen hanterbar.   
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka frivårdsinspektörers upplevelser och utmaningar i arbetet 

med sexualbrottslingar.  

Vad som framkommit i analysen och resultatet är att empatisk förmåga är viktig för att arbeta 

med sexualbrottslingar. Övergripande så upplevs detta som en utmaning hos mina respondenter, 

att kunna visa empati samtidigt som man håller en distans till klienten. 

 Olika copingstrategier tycks användas omedvetet och medvetet och jag anar att de behandlare 

som specifikt inriktat sig mot arbete med sexualbrottslingar har förmågan att bättre använda 

medvetna copingstrategier än behandlare som endast möter dessa klienter sporadiskt. Detta 

kanske i förlängningen påverkar förmågan till empati?  Lea et al. (1999) visar i sin studie att 

professionella som deltar i sexualbrottslingens behandling visar ett mer empatiskt 

förhållningssätt. Serran et al. (2003) påpekar också att det empatiska förhållningssättet är en 

viktig del för att öka chansen till förändring hos klienten. Huruvida den empatiska förmågan är 

beroende av djupare kunskaper och specifikt metodmässigt arbete och hur detta kan påverka 

den empatiska förmågan vore intressant att kartlägga mer noggrant. Frivårdens ambitioner att 

möta dessa klienter med specifik kompetens och erfarenhet kan jag anta i förlängningen 

påverkar risken för nya offer och allt vad det innebär för enskilda drabbade och samhället i 

stort.  Det faller dessvärre utanför min mer allmänt hållna undersökning huruvida empatins 

betydelse i arbetet med sexualbrottslingar påverkar utfallet av återfallsrisken.  

Konsekvenserna av behandlarens förmåga till empatiskt bemötande och frånvaro av negativa 

inställningar tycks ha stor betydelse. Avsaknad av dessa förmågor gör att klienten kan drabbas 

negativt och i sin tur eventuellt lättare kan återfalla i brottslighet. Området måste undersökas 

ytterligare men i en svensk kontext. Jag tror att dessa resultat även skulle kunna gå att 

uppmärksammas i andra delar av det sociala arbetet som arbetar med denna klientgrupp för att 

bättre förstå komplexiteten som föreligger hos dessa människor. 

Mina fynd visar att återkommande anledningar som kan göra det svårt att skilja sina personliga 

värderingar i förhållande till arbetet är om de kan förknippa något i arbetet till det privata. Att 

vara ”professionell” är ett ord som återkommer och att det är viktigt att hålla sig objektiv och 

inte ta med sina personliga värderingar i sitt arbete. Jag upplever att ordet professionell 

förekommer i den bemärkelsen att inte lägga några personliga värderingar och åsikter i arbetet 

med dessa klienter men att det kan upplevas som svårt om frivårdsinspektören kan relatera till 
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något i sitt personliga liv. En återkommande faktor som lyftes var att frivårdsinspektörer som 

hade barn kan tycka att de är extra svårt med klienter som har begått övergrepp mot barn. Vad 

som kan diskuteras här är att alla har olika preferenser och olika erfarenheter med att jobba med 

sexualbrottslingar. Svårigheten med att alltid hålla sig objektiv varierade något i svaren och 

beroende på situation. Att alltid hålla sina personliga värderingar utanför jobbet är något som 

framkom som en utmaning men något som de strävar efter. Problemet med att hålla sig objektiv 

i alla situationer är svårt och något som de flesta upplever som en stor utmaning. Hur dessa 

kontexter hänger samman beror på den egna individens upplevelser och förmågan att kunna 

stänga av egna personliga värderingar de gånger som dessa går emot den egna individens 

värderingar. 

En viktig ståndpunkt är att frivårdsinspektörerna är medvetna om svårigheten med att hålla sig 

objektiv. Moulden och Firestone (2007) menar exempelvis att en god självkännedom är en 

viktig del i arbetet med denna klientgrupp. Att vara medveten om att objektivitet är en svårighet 

och att reflektera om det är ett steg på vägen för att hantera svårigheten och komma närmare en 

lösning. 

Mentala påfrestningar som återkommer hos respondenterna är att det ofta är mycket otrevliga 

domar, att förnekelsen är ett problem i sig som är mentalt påfrestande och att gruppen i sig 

innefattar mycket skam och skuld. Den mentala påfrestningen kan ge sig uttryck på många olika 

sätt, såväl på jobbet som utanför jobbet. Något som jag kan se som ett mönster var att den första 

domen kan vara den jobbigaste men att man sedan vänjer sig eller lär sig hantera detta på olika 

sätt. En mental påfrestning som nämns i Moulden och firestone (2007) är just att bearbeta 

övergrepp och detta kan resultera i en ansträngd arbetsmiljö. Frivårdsinspektörerna har olika 

sätt att bearbeta den mentala påfrestningen. Strategier som användes för att hantera den mentala 

påfrestningen skiljde sig något men återkommande var att inte läsa på i detalj om själva brottet 

och att reflektera och prata av sig med kollegor och genom att fokusera på att jobbet som utförs 

kan minska antalet brottsoffer. Jag kan dra slutsatsen att kunna hantera den mentala 

påfrestningen på något sätt är en viktig faktor för att inte drabbas negativt av sitt arbete vilket 

de flesta verkar ha strategier för att kunna göra. 

Stödet från arbetskollegor är en viktig faktor kring arbetet med denna klientgrupp vilket 

framkommer hos majoriteten av respondenterna. Att prata med kollegor var det mest 

återkommande hos respondenterna som ett viktigt stöd på arbetsplatsen. Handledning var 

viktigt men jag upplever att många svar som framkom hos respondenterna var att handledning 

finns men min upplevelse var att de flesta kanske inte hade någon djupare erfarenhet kring hur 
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handledningen fungerar då dessa kanske inte har använt sig av den. Vad som sticker ut är att 

två av respondenterna saknar handledning av någon som har specifik kunskap om sexualbrott. 

Jag tolkar det som att dessa menar att handledning med adekvat kunskap kring sexualbrott är 

viktigt för att man ska kunna gagnas av den. Om detta beror på att de andra respondenterna inte 

har behövt det djupare stödet av en handledare med denna kunskap är oklart. Way et al. (2004) 

lyfter att just handledning och att uppföljning av behandlarens välmående är viktiga aspekter 

att lägga fokus på för att behandlaren inte ska drabbas av negativa effekter av sitt arbete. En av 

anledningarna till att en av respondenterna avsagt sig handledning var just på grund av att 

handledaren inte hade kunskap om sexualbrottslingar. Höjer, Beijer och Wissö (2007) visar i 

sin studie om handledning generellt i socialt arbete att en av de viktigaste faktorerna för en 

lyckad handledning är att handledaren besitter kunskap inom området. Det blir således viktigt 

att belysa att handledarens kompetens inom området spelar en stor roll för om handledningen 

ska vara givande eller inte. Detta är viktigt att belysa för att kanske lägga mer resurser på att 

göra handledningen mer anpassad till specifika situationer som i detta fall är sexualbrottslingar. 

Mer forskning skulle behövas för att ta reda på hur viktigt det är att ha en handledare med 

specifik kunskap inom sexualbrott.  

Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att empati och relationsskapande är viktigt. 

Förnekelse hos klienten och att det är svåra brott kan möjligen ses som mentala påfrestningar. 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet gällde att undersöka frivårdsinspektörers upplevelser valde jag att göra en 

kvalitativ studie. Grunden i min studie har utgjorts av att empiriskt material i form av sju 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats, analyserats och tematiserats och 

mynnat ut i ett resultat. 

Anledningen till att mitt intresse väcktes för att göra studien var att jag är intresserad av 

kriminalvården och har själv arbetat inom frivården. Detta fångade mitt intresse då jag upplever 

att den generella uppfattningen kring sexualbrottslingar är mycket negativ. Tankar som sådde 

en nyfikenhet hos mig var just hur man hanterar starka känslor om svåra saker samtidigt som 

man ska vara hjälpande. Jag har i mina intervjuer varit medveten om att jag som intervjuperson 

kan ha påverkat utfallet av svaren som framkom i intervjuerna. 

 Bryman (2011) skriver att tillförlitlighet och trovärdighet är viktigt även i kvalitativa metoder. 

Detta har jag haft i bakhuvudet och försökt reflektera över under hela processen. Jag har varit 

väl medveten om att försöka gå in i intervjuerna med ett objektivt synsätt i den mån det går. Jag 
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har varit uppmärksam på respondenternas svar genom att spela in hela intervjuerna och 

samtidigt anteckna viktiga delar. Reliabiliteten stärks i min studie genom att jag varit 

systematisk och bearbetat materialet systematiskt. Efter upprepade genomläsningar 

tematiserades materialet. Validiteten i min studie har jag efter bästa förmåga försökt göra så bra 

som möjligt. Genom att intervjua frivårdsinspektörer med adekvata frågor som kan belysa deras 

upplevelser kring mina frågeställningar kan jag anta att validiteten är tillräckligt bra. Trost 

(2011) skriver att ett objektivt förhållningssätt är viktigt för att inte påverka resultaten. Jag anser 

inte att det går att vara helt objektiv men jag har i största mån försökt att eftersträva detta och 

snarare låtit min analys präglas av mitt teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Att gå in 

helt neutral i en intervju är svårt och vad som hjälpte mig var att jag hela tiden påminde mig 

själv om att det är respondentens upplevelser som ska fram. Jag har försökt att inte ställa för 

många riktade frågor i den mån som varit möjlig.  

Begränsningar  

Min första tanke med studien var att försöka få tag på frivårdsinspektörer som hade specialiserat 

sig på gruppen sexualbrottslingar, men brist på tid samt respondenter fick mig att tänka om. Jag 

valde således frivårdsinspektörer som någon gång arbetat med sexualbrottslingar. Detta kan i 

sin tur påverka resultatet då erfarenheterna kan skilja sig mellan de som specialiserat sig mot 

klientgruppen. 

Första tanken var att göra intervjuer på flera olika frivårdskontor. Jag upptänkte dock relativt 

snabbt att detta inte skulle vara möjligt eftersom kontakten med flertalet drog ut på tiden. Då 

min studie påverkades av att tiden inte var tillräcklig valde jag slutligen endast ett 

frivårdskontor. Detta kan vara något som påverkat resultatet då studien inte har tagit hänsyn till 

lokala skillnader som kanske existerar på frivårskontoret där studien ägt rum. Samtidigt finns 

fördelar med att intervjua frivårdsinspektörer på samma arbetsplats. Exempelvis synen på vilket 

stöd arbetsplatsen kan erbjuda belystes från flera håll och ur olika aspekter och hade möjligen 

inte kommit fram om intervjuerna hade spridits ut på flera frivårdskontor.  

Könsfördelningen i min studie var inte jämnt fördelad. Detta kan vara en begränsning och kan 

komma att ha påverkat utfallet av resultatet. Eftersom majoriteten var kvinnor i studien och den 

ende mannen stack ut med sina svar på flertalet av frågorna. Det skulle varit bra att ha en 

jämnare fördelning mellan könen för att se om upplevelserna skiljer sig hos män och kvinnor.  

När jag tog kontakt med frivårdskontoret så var det chefen som fungerade som mellanhand för 

att upprätta kontakt med mina första respondenter. Att respondenterna var medvetna om att 
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deras chef visste att de ställde upp i en intervju kan tänkas ha påverkat svaren vid frågor som 

belyser något som kan tänkas vara kritiskt mot arbetsplatsen. Å andra sidan innebar detta 

förfarande fördelen att jag kunde få tag på rätt målgrupp som besitter erfarenheten med att 

arbeta med sexualbrottslingar.  
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Bilaga I 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta om dig själv? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Kan du berätta lite om ditt arbete? 

4. Hur länge har du arbetat som frivårdsinspektör? 

5. Hur kommer det sig att du arbetar med sexualbrottslingar?  

 

6. På vilket sätt arbetar du med sexualbrottslingar? 

7. Finns det några skillnader i hur det är att jobba med denna grupp jämfört med andra 

klientgrupper? 

8. Är det mentalt påfrestande att arbeta med sexualbrottslingar? 

9. Vilka strategier använder du i så fall för att hantera det? 

10. Hur ser stödet och hjälpen ut från din arbetsplats om man behöver stöd? 

 

11. Kan du släppa alla tankar på arbetet när du går hem från jobbet? 

12. Om inte, hur hanterar du detta? 

13. Kan man arbeta med denna klientgrupp utan att väva in personliga värderingar i 

arbetet? 

14. Hur bär du dig i så fall åt för att vara objektiv och professionell? 

15. Vad anser du vara de största utmaningarna med att arbeta med denna klientgrupp? 

 

16. Hur ser du på relationens betydelse mellan dig som professionell och klienten? 

17. Hur hanterar du klienter som lever i förnekelse i förhållande till sitt brott? 

18. Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga II 

Missivbrev 

Tack för att du vill medverka i ett samtal för min studie.  

Min studie syftar till att belysa frivårdsinspektörers upplevelser av att arbete med 

klientgruppen sexualbrottslingar.  

 

Intervjun kan tänkas ta 30-60 minuter.  

 

Jag utgår ifrån de etiska principer för forskning som Vetenskapsrådet står bakom och 

tillämpar sekretesslagen. Det betyder bland annat att du ska veta vad det är du tackar ja till att 

medverka i. Du kan välja att avbryta intervjun eller i efterhand meddela att du inte vill deltaga 

och då tar jag så klart bort din medverkan.  

 

När det gäller konfidentialitet så kommer jag i den färdiga framställningen inte att använda 

vare sig ditt namn, den kommun eller organisation du arbetar i. Intervjumaterialet förvaras 

avidentifierat, inlåst och oåtkomligt för utomstående. 

 

Att du delar med dig av dina erfarenheter och reflektioner är avgörande för att jag ska kunna 

genomföra min studie. Därför är jag mycket tacksam över att du deltar! 

 

Tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över! Du kan nå mig på e-postadressen 

eller telefonnumret som står här nedanför. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Rasmus Ådjers 

 

Mittuniversitetet Östersund 

Radj1500@student.miun.se 

073-9163334 
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