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Syftet med vår undersökning var att undersöka behandlares 

uppfattningar om och erfarenheter av relationsskapande som en 

grund för förändring med klienter som blivit dömda för 

sexualbrott. Vi använde oss av en hermenutisk utgångspunkt med 

kvalitativ ansats med intervju som metod eftersom 

respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter var av 

relevans för frågeställningen. Vid analyseringen av resultatet 

användes meningskoncentrering som metod. Resultatet har tolkats 

utifrån von Wrights teori om det punktuella och relationella 

perspektivet. Resultatet visar att respondenterna anser att 

relationen mellan behandlare och klient är den viktigaste delen i 

behandlingsarbetet med klienter som blivit dömda för sexualbrott, 

och att den relationen påverkar klientens förändringsprocess. 

Resultatet visar även att det finns aspekter som kan främja 

respektive hämma alliansen mellan behandlare och klient såväl 

som klientens förändringsprocess. Aspekter som ansågs främjande 

var en professionell hållning hos behandlaren, empati, flexibilitet 

och förmågan att vara närvarande i mötet med klienter. Aspekter 

som ansågs hämmande var om behandlaren var generaliserande i 

mötet med klienter och om behandlaren var dömande mot klienter. 

 

 





Förord 

Vill vi tacka våra respondenter för att ni tagit er tid för att delta i vår studie 

och gett oss möjlighet att få ta del av er kunskap och era erfarenheter. 

Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  

Ett stort tack går även till vår handledare Katarina Magnusson som har 

hjälpt och stöttat oss under arbetets gång.  

Växjö, mars 2015 

Hanna Ek 

Jenny Strandberg 
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INTRODUKTION 
Ämnet sexualbrott väcker starka känslor så som hat och motstånd från omgivningen 

(Svensson, 2012). Det förmodas vara svårt för allmänheten att förstå de personer som 

arbetar med dömda sexualförövare. Författaren betonar att det inte får glömmas bort att 

dessa individer som är dömda för sexualbrott kommer i framtiden att komma ut i 

samhället igen, och att det därför måste bedrivas behandling för att en förändring ska 

ske i deras beteende och tankemönster. Författaren menar vidare att de som arbetar 

inom detta område bör ha en human syn på människor och en tro på att de går att 

förändra. Men hur kan man skapa en förändring hos sexualförövare, och vad kan 

påverka den processen? Hur tänker behandlare som arbetar med dessa personer kring 

relationsskapande och förändringsarbete? Kan de två påverka varandra, och vilka 

aspekter finns det att ta hänsyn till i det arbetet? Detta är frågor som vi ställer oss och 

söker svar på för att nå en närmare förståelse för hur relationsskapande kan ses som en 

del i en förändringsprocess. 

Svensson (2012) menar att man inte som behandlare i mötet med en sexualförövare kan 

vara helt opåverkad. Behandlarens uppdrag med en klient som har gjort sig skyldig till 

sexualbrott är att med hjälp av motivationsarbete och olika behandlingsmetoder få 

klienten att ändra sitt tankemönster. Författaren lyfter fram att arbetet kan vara svårt då 

behandlaren ska kunna skapa en relation till klienten för att kunna påverka, motivera 

och förändra beteendet. Svensson poängterar att om man hjälper en sexualförövare att 

inte begå fler brott så hjälper man även de offer som skulle drabbats av denne.  

Under 2012 fick 1220 personer i Sverige en fällande dom i tingsrätten för sexualbrott. 

Antalet anmälda sexualbrott har ökat sedan 1970-talet och en av förklaringarna till detta 

förmodas bero på att allt fler personer väljer att göra en anmälan, vilket i sin tur har lett 

till fler fällande domar. Sexualbrott innefattar ett brett fält av olika brott, allt från 

blotting till allvarligare händelser som våldtäkt eller annat sexuellt ofredande 

(Brottsförebyggande rådet, 2014).  

Relationen mellan behandlare och klient är avgörande för behandlingsarbetet (Rokenes 

& Hanssen, 2007). Relationens betydelse väger ofta tyngre än val av tekniker eller 

metoder som behandlaren använder sig av vid behandlingsarbetet. Författarna anser att 

det finns tre faktorer som är bidragande för att utveckla en bra relation till en klient; 

sättet att vara, empati och bekräftelse. Som behandlare blir man ständigt granskad av sin 

klient. Något som klienterna kan lägga stor vikt vid är bland annat vad man som 

behandlare har på sig för kläder, om man är vänlig, intresserad och tillmötesgående, 

koncentrerad och att de känner att man som behandlare verkligen lyssnar. Empatisk 

förmåga är en viktig komponent som främjar relationen mellan klient och behandlare. 

Författarna anser att empati är ett verktyg för att sätta sig in i någon annans upplevelser. 

Bekräftelse är en viktig del i behandlarens samspel med klienten för att klienten ska 

kunna få ett godkännande av sina upplevelser. Författarna förklarar att om man som 

behandlare inte bekräftar eller godkänner klientens självupplevelser finns det en stor 

risk att klienten känner skam, och detta kan försvåra förändringsarbetet (Rokenes & 

Hanssen, 2007).  
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Relationen mellan patienten och terapeuten/behandlaren är viktig därför 

den är en oersättlig förutsättning för terapeutisk framgång. Det är 

relationens kvalitet som i stor utsträckning avgör graden av framgång. 

               (d’Elia, 2004, s.28) 

Syftet med studien är att belysa behandlares uppfattningar om och erfarenheter av 

relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för 

sexualbrott. Detta är relevant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då relationen och 

behandlarens betydelse för behandlingsprocessen kan vara lämplig att vara medveten 

om i yrket. Vår önskan är att arbetet ska bidra till en ökad kunskap inom det valda fältet. 

Valet av respondenter har gjorts med syftet i åtanke. Då det i Sverige är Kriminalvården 

som verkställer straff och ansvarar för personer som gjort sig skyldiga till brott så som 

sexualbrott så är samtliga respondenter yrkesverksamma inom Kriminalvården och 

arbetar utefter samma manual.  

Begreppsdefinitioner 

Sexualförövare 

Med begreppet sexualförövare menar vi i denna studie personer som blivit dömda för 

sexualbrott.  

Behandlare 

Med begreppet behandlare menar vi i denna studie de personer som leder 

behandlingsarbetet med personer som blivit dömda för sexualbrott.  

Klient 

Begreppet klient använder vi i denna studie då vi syftar på den person som är föremål 

för behandling, alltså i denna studie personer som blivit dömda för sexualbrott.  

BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer studiens område att presenteras lite närmare. Inledningsvis 

kommer viktiga kunskaper och fakta tas upp inom det valda fältet. Vidare kommer det 

presenteras vad som är tidigare forskat på inom området samt vårt syfte och 

frågeställningar och avslutas med den valda teoretiska utgångspunkten. 

Brott och sexualbrott i Sverige  

Att få ett fängelsestraff är enligt Kriminalvården samhällets sätt att straffa den som har 

begått ett allvarligt brott, den som döms till fängelse blir då frihetsberövad under en tid. 

En grundtanke som Kriminalvården har är att det är skadligt att låsa in människor och 

därför undviks fängelsestraff i största mån. Då kan behandling hos frivården verkställas 

och man blir då straffad i sin frihet. För att minska antalet återfall så arbetar 

Kriminalvården bland annat med motiverande samtal, sysselsättning eller 

behandlingsprogram. Dessa åtgärder finns för att de intagna ska vara bättre förberedda 

för att klara av ett liv utan att återfalla i brott och detta bidrar till ökad trygghet i 

samhället (Kriminalvården, 2015a, 2015b). Enligt Brottsförebyggande rådet (2014) är 

de vanligaste brotten i Sverige stöldbrott så som inbrott eller bilstöld men även brott 

mot person som innefattar till exempel misshandel, olaga hot och sexualbrott.   
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I Brottsbalken (2014) definieras sexualbrott som följande:    

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller 

tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar 

är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och 

högst sex år. 

    (Brottsbalk, 6:1 §, 2014)  

Sexualbrott innefattar en rad olika begrepp så som våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt 

tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera 

(Brottsbalk, kap 6, 2014). Brottsförebyggande rådet (2014) hävdar att drygt hälften av 

alla sexualbrott i Sverige klaras upp. Våldtäkt, som anses vara det grövsta brottet, leder 

oftast till fängelse medan sexuellt ofredande vanligvis leder till böter(Brottsbalk, kap 6, 

2014; Brottsförebyggande rådet, 2014). Då man inte är straffmyndig i Sverige innan 

man är 15 år lämnas ärendet över till sociala myndigheter om gärningsmannen är under 

15 år (Brottsförebyggande rådet, 2014). Blir man i Sverige dömd för sexualbrott så 

finns det ett program som heter Relation- och samlevnadsprogrammet som man kan 

delta i både på anstalt och i frivården (Kriminalvården, 2015a, 2015b).  

Relation- och samlevnadsprogrammet 

Relation- och samlevnadsprogrammet (ROS) är ett program som har sitt ursprung från 

Kanada. Programmet utformat för män som är dömda för olika typer av sexualbrott. 

Programmet har används inom Kriminalvården sedan 2002 och är ett kognitivt program 

som är både psykodynamiskt och beteendeterapeutiskt (Brottsförebyggande rådet, 

2011). När man ingår i ROS-programmet kan detta ske både i gruppsessioner såväl som 

enskilda sessioner. Det är två programledare som leder gruppmötena och tillsammans 

med klienterna diskuterar de utifrån de bestämda temana. Sex till åtta personer kan vara 

med i ett gruppmöte för att Kriminalvården anser att gruppstödet är en viktig del av 

behandlingen. I programmet ingår även rollspel och hemläxor. När det gäller de 

enskilda sessionerna så arbetar man med en programledare och en klient. Man arbetar 

mer eller mindre på samma sätt som i grupp och ämnen som berörs är:  

 Intimitet  

 Relationer  

 Förändringsstrategier 

 Hur man hanterar känslor 

 Hur ett brottsoffer kan känna 

I slutet av programmet får deltagaren själv beskriva vad han kan göra för att minska 

risken för återfall och även själv värdera sin individuella risk för återfall i brott.  

Programmets fokus ligger på relation och att utveckla den empatiska förmågan 

(Kriminalvården, 2015c, 2015d).  
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Den terapeutiska alliansen  

Begreppet allians används i behandlingssammanhang för att beskriva 

behandlingsrelationen mellan behandlare och klient och de aspekter i den som är viktiga 

ur behandlingssynpunkt (Hougaard, 1994). Kåver (2011) menar att alliansen utvecklas 

tidigt vid ett möte med en klient. Författaren betonar att många kan tro att det räcker 

med att man etablerar en god allians i början av behandlingen och att det sen ska hålla 

under resten av behandlingstiden. Kåver beskriver alliansen som ett batteri som ständigt 

behöver laddas på för att det ska hålla. 

Kåver (2011) beskriver att alliansen kan ses som en ”kommunikationsdans” där 

behandlaren både för och blir förd med målsättningen att försöka förstå och hjälpa sin 

klient. En viktig del Kåver beskriver för att en allians ska kunna uppstå är att 

behandlaren motiverar till förändring samtidigt som denne visar på följsamhet då 

klienten känner sig själv och sina förhoppningar bäst. Något som är en essentiellt för att 

en allians ska kunna skapas och fungera är att behandlaren och klienten förstår varandra 

och har en gemensam syn på vad målet med behandlingen är (Hougaard, 1994; Kåver, 

2011), något som Kåver (2011) menar på görs bäst genom att se till att det finns en god 

kommunikation parterna emellan. Kommunikationen ses vid behandlingens början som 

en väsentlig del för hur alliansen kommer att utvecklas, och en viktig del för att kunna 

motivera klienten till behandling.  

Jag ser allians som ett paraplybegrepp. Under paraplyet hittar vi flera 

olika, men relaterade, aspekter av det interpersonella samspelet vilka 

tillsammans definierar alliansen – en känslomässig terapirelation, 

trygghet och tillit samt en klart uttalad överenskommelse om mål och 

metoder/tekniker att nå målen. 

     (Kåver, 2011, s.35)  

Alliansen främjas om parterna i den har ett positivt tycke för varandra (Hougaard, 1994; 

Kåver, 2011). Kåver (2011) betonar att man inte kan begära att alla behandlare ska hålla 

av alla sina klienter och vice versa men att det behöver finnas en positiv känsla 

gentemot varandra. För att klienten ska få en positiv bild av behandlaren krävs enligt 

författaren att det måste finnas ett förtroende mellan behandlare och klient och att 

klienten känner sig säker på att behandlaren är kompetent. 

Det finns aspekter hos behandlaren, klienten och relationen dem emellan som påverkar 

upprättandet av en allians (Hougaard, 1994; Kåver, 2011). Av behandlaren krävs att 

denne känner och visar empati och värme mot klienten, och visar på att den accepterar 

klienten. Behandlaren behöver även kunna motivera klienten och hjälpa denne att hitta 

sin motivation då den inte alltid finns naturligt hos klienten (Hougaard, 1994; Kåver, 

2006). Klienten behöver i sin tur vara mottaglig för behandlarens empati och hjälp, och 

ha någon grad av självförtroende och förväntningar på behandlingen. Relationen dem 

emellan behöver präglas av förståelse, positiva känslor gentemot varandra, och en 

gemensam syn på de uppgifter och mål man har med behandlingen (Hougaard, 1994; 

Kåver, 2011). Om något missöde händer parterna emellan under behandlingen kan detta 

skapa besvikelse hos klienten vilket kan leda till att alliansen tar skada. Om detta händer 

krävs det att alliansen hamnar i fokus för att reparera skadan så att klienten inte avbryter 

behandlingen (Kåver, 2011). 
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Empati 

Empati beskrivs som en viktig egenskap att ha som behandlare för att en allians ska 

kunna skapas (Hougaard, 1994; Kåver, 2011) och kan definieras på olika sätt. Höjer 

(2007) skriver att empati är ett begrepp som mer och mer används i det vardagliga 

språket och står för medkänsla, inlevelseförmåga eller inkännande. Holm (2001) 

beskriver empati som en känslomässig reaktion på andras känslor, förmågan att kunna 

förutsäga andras människors reaktioner, förmågan att uppfatta och bemöta en annan 

människas känslor och förmågan att sätta sig in i en människas känslor och kunna ta den 

personens roll. Författaren beskriver att empati ofta blandas ihop med sympati men att 

begreppen har två helt olika innebörder. Sympati är förknippat med positiva 

uppfattningar och synsätt. Sympati innebär att ha samtycke med någon eller vara 

tillmötesgående mot någon medan empati inte behöver röra sig om att tycka om utan att 

förstå. Det enklaste sättet att försöka förstå en annan människa skriver Höjer (2007) är 

att försöka vända på situationen och fråga sig själv hur man skulle kunna känna, tänka 

eller påverkas.  

Kåver (2006) hävdar att empati är något som utvecklas desto mer behandlaren vet om 

klienten. Man förstår klienten bättre genom att lära känna klienten i fråga med hjälp av 

att man ser helheten och går in på djupet hos klienten. Holm (2001) skriver att empati är 

en bra egenskap att besitta om man arbetar som behandlare med en klient. Författaren 

påpekar även att man ska skapa en relation med klienten för att kunna bidra med stöd 

och trygghet, den empatiska förmågan är här direkt avgörande för vilken relation 

behandlare och klient får.  

Tidigare forskning 

Marshall m.fl. (2003a) beskriver vikten av att arbeta med rehabilitering av 

sexualförövare.  Konsekvenserna för en person som blivit sexuellt utnyttjad är ofta 

mycket allvarliga och då en person som begått sexualbrott identifieras är det samhällets 

ansvar att minimera riskerna för att den personen ska begå liknande brott igen. Därför 

menar Marshall m.fl. (2003a) på att det är en nödvändighet att på varje möjligt sätt 

effektivisera förändringsarbetet med personer som begått sexualbrott. Man har funnit att 

vid sådan behandling har relationen mellan behandlare och klient en betydande roll 

(Kozar & Day, 2012; Marshall m.fl., 2003a, 2003b).  

Synen på sexualförövare 

Viki m.fl. (2012) beskriver att det hos allmänheten råder en hög grad av avhumanisering 

av sexualförövare. Man har funnit att denna avhumanisering får konsekvenser för hur 

man ser på rehabiliteringen av dessa. Personer som avhumaniserar sexualförövare är 

negativt inställda till rehabilitering av dem. De är även mer positivt inställda till 

våldsamma straff och generellt våldsam behandling av dessa personer, så som 

kastrering, misshandel och även mord. Vidare har man funnit att personer som arbetar 

med sexualförövare generellt utövar en mindre grad av avhumanisering utav dessa och 

att de även är mer positivt inställda till rehabilitering av dem (Viki m.fl. 2012). 

Jungs m.fl. studie (2011) visar att professionella som arbetar i direkt kontakt med 

sexualförövare, som exempelvis behandlare, överlag har en mer positiv attityd gentemot 

dem än professionella som har mindre personlig kontakt med dem så som poliser och 

kriminalvårdare. Vidare visar studien att det i viss utsträckning hos professionella som 
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arbetar med sexualförövare finns fördomar som inte har något empiriskt stöd. 

Exempelvis att personer som begått övergrepp mot barn ansågs ha högre 

återfallsfrekvens än personer som förgripit sig på vuxna, trots att det inte finns någon 

forskning som stödjer detta. Det problematiska med detta, menar författarna, är att dessa 

fördomar kan påverka beslut som tas och utredningar som görs gällande dessa personer. 

Jung m.fl. (2011) lyfte fram samma sak som Harkin & Beech (2007) tar upp som en 

nödvändighet i behandlingsarbetet med sexualförövare; utbildning inom området för de 

som arbetar med dessa personer. Jung m.fl. (2011) betonar behovet av 

specialistkompetens inom området för att minimera riskerna med att låta fördomar 

diktera och för att säkerställa att de beslut som tas ska vara objektivt grundade. 

Harkin & Beech (2007) tar upp huruvida behandlarens känslor och attityder gentemot 

sexualförövare kan påverka behandlingen. Författarna beskriver att behandlare som får 

träning och utbildning i att arbeta med sexualförövare har visat sig ha en mer positiv 

attityd gentemot dessa. Vidare tar de upp att behandlarens attityder gentemot klienterna 

förbättrats då de lärt känna klientgruppen jämfört med hur attityden såg ut innan.  

Harkin & Beech (2007) menar på att även erfarna behandlare kan låta sina personliga 

åsikter och attityder gentemot sexualförövare påverka behandlingsklimatet i 

klientgruppen och även den enskilde klientens behandlingsprocess. De betonar även att 

det är viktigt att vara medveten om dessa åsikter och att undersöka detta vidare då det 

finns en risk att behandlare ser sina klienter som kriminella som bör avtjäna ett straff 

snarare än som klienter som behöver vård. Detta i sig, menar författarna, skulle 

motarbeta uppkomsten av den terapeutiska alliansen. Detta anses vara problematiskt då 

den terapeutiska alliansen visat sig vara en viktig del i behandlingsarbetet (Marshall 

m.fl., 2003b).  

Främjande och hämmande egenskaper  

Marshall m.fl. (2003b) beskriver vilken betydelse vissa egenskaper eller förmågor hos 

behandlaren har vid arbetet med sexualförövare. Författarna tar upp både de egenskaper 

som främjar och hämmar förändringsarbetet. Man menar på att en konfrontativ 

behandlingsstil som kantas av konflikter påverkar behandlingsarbetet med klienten 

negativt och hämmar förändringsprocessen. Marshall m.fl. (2003b) betonar att även om 

konfrontationer enbart uppstår vid enstaka tillfällen så skadar de behandlingsarbetet. De 

rekommenderar därför att behandlare som arbetar med rehabilitering av sexualförövare i 

största möjliga mån ska undvika en konfrontativ behandlingsstil, något som även 

Harkin & Beech (2007) rekommenderar. Istället rekommenderas behandlaren att 

anamma en behandlingsstil som är stöttande men samtidigt koncis. Marshall m.fl. 

(2003b) menar på att beteenden hos behandlaren som påverkar klientens 

behandlingsprocess positivt är att behandlaren har ett empatiskt förhållningssätt, visar 

värme gentemot klienten och uppmuntrar klientens framsteg och rekommenderar 

vederbörande att anamma dessa beteenden.  Författarna betonar behandlarens 

egenskaper som en essentiell faktor utöver manualbaserade behandlingsmetoder som 

bidragande till huruvida klientens behandling är lyckad eller inte. Vidare framför 

Marshall m.fl. (2003b) att övriga egenskaper hos behandlaren som verkar främjande för 

klientens behandling är användandet av lämpligt språk, öppna frågor, lämpligt 

kroppsspråk, uppmuntran till deltagande och förmågan att kunna leda behandlingen. 

Man har funnit att samtliga nämnda pedagogiska förhållningssätt hos behandlaren 
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gynnar klienten vad gäller rehabiliteringsförmåga, förmågan att ta andras perspektiv och 

relationssvårigheter.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa behandlares uppfattningar om och erfarenheter av 

relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för 

sexualbrott.  

 Vilka aspekter anser behandlare kan påverka skapandet och upprätthållandet av 

en relation mellan behandlare och klienter som är dömda för sexualbrott?  

 På vilket sätt ser behandlare att relationen mellan behandlare och klienter som är 

dömda för sexualbrott kan påverka klientens förändringsprocess?  

Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är Moira von Wrights (2000) 

pedagogiska omarbetning av G. H Meads teori om intersubjektivitet. Även Aspelin & 

Persson (2011) har använts vid skrivandet av detta avsnitt då de diskuterar von Wrights 

teori och omsätter den till hur den kan fungera i en pedagogisk praxis. von Wright 

(2000) beskriver två möjliga perspektiv vid det pedagogiska mötet med människor, det 

punktuella och det relationella perspektivet och hur de påverkar vårt sätt att mötas på. 

Denna teoretiska utgångspunkt är vald med studiens syfte i åtanke och resultatet 

kommer belysas mot denna. Detta då det i behandling av personer som begått grova 

brott så som sexualbrott är både svårt och viktigt att kunna se bortom vad personen har 

gjort och istället försöka utmana sig själv att upptäcka vem personen är och vem den kan 

bli i mötet, och vad man som behandlare har för roll i denna process.  

Punktuellt perspektiv  

Det punktuella perspektivet som beskrivs av von Wright (2000) är objektifierande och 

har en syn på människor som ett vad. Man tror sig kunna avgöra vad en person är för 

något genom att tillskriva den egenskaper baserat på fakta man vet om personen eller 

handlingar personen utför. Ur detta perspektiv ses människor som unika och fristående 

individer som i mötet med varandra redan är vad de är. Då man ur detta perspektiv ser 

personer som redan färdiga konstruktioner ser man även att olika problem har givna 

lösningar som bör fungera (von Wright, 2000).  

Aspelin & Persson (2011) menar att ur det punktuella perspektivet ses personers behov 

som något som finns i deras inre, men som går att få fram genom att utforska och 

undersöka insidan av dem. Sedd ur ett punktuellt perspektiv är människan något 

oberoende av dess relationer till andra människor. Man menar att en förändring hos en 

människa kan uppnås genom att kartlägga var personen befinner sig, vilka 

förutsättningar och egenskaper hon har och vart hon bör hamna. Den vägledande 

personen som kan vara en slags lärare eller behandlare blir ur detta perspektiv sett en 

handledare som leder personen mot en förändring eller någon som sitter inne med 

kunskap som ska överföras till personen för att en förändring ska kunna göras. Oavsett 

vilken av dessa två ställningar man som vägledare tar så kräver ingen av dem att man 

ser sig själv som en del i en personlig relation, utan att man står utanför det som sker 
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inom den andra personen. Det punktuella förhållningssättet fungerar på så sätt 

distanserande mellan person och vägledare (Aspelin & Persson, 2011). 

Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet, som von Wright (2000) förespråkar, erbjuder en syn på 

människan som ett subjekt, ett vem, och fokus i detta perspektiv ligger på samspelet 

som sker människor emellan. Genom att inta detta perspektiv reviderar vi vår tidigare 

föreställning om att alla människor är fristående individer, och välkomnar istället tanken 

att vi konstrueras i samspel med varandra. von Wright menar på att intersubjektivitet 

enbart kan uppstå i möten då vi sätter oss in i den andra människans situation, och att vi 

genom det lyckas möta människan som ett vem istället för ett vad. Genom att inta detta 

perspektiv möter vi inte en människa i tron om att hon är färdigutvecklad utan ser på 

denne som en individ i vardande. von Wright lyfter fram att det för personer som 

arbetar inom pedagogiska yrken är särskilt viktigt att inta det relationella perspektivet 

då behovet av att se bortom vad en person är och istället se till vem den är och hur det 

kan bli är särskilt viktigt. Genom att inte förutbestämma vad en person är utan att tillåta 

sig att i samtalet med människan upptäcka vem hon är genom intersubjektiviteten är 

något von Wright poängterar. Intersubjektiviteten och det mellanmänskliga mötet 

påverkar framtiden, och även att framtiden kan komma att gestaltas på flera olika sätt så 

kan det inte bli hur som helst. Ur ett relationellt perspektiv är vägledaren högst delaktig 

i förändringen av en annan människa, och förblir inte distanserad som ur ett punktuellt 

perspektiv. Vägledaren accepterar detta och tar det i beaktande i mötet med personen 

han eller hon arbetar med, och styrs hela tiden av frågan Vem är du? (von Wright, 

2000). Vidare är en del av att inta ett relationellt perspektiv som vägledare att inte bara 

fråga sig vem den andra personen är, utan att även i mötet vara beredd att visa vem jag 

själv är (Aspelin & Persson, 2011). Sett ur ett relationellt perspektiv är inte en person 

föremål för en annan persons förförståelse och kunskap, utan en icke förutsägbar individ 

som blir till i mötet med andra. Den mening våra handlingar får kan bli synlig för andra 

först i mötet mellan oss, och därför kan även förändringar inom oss också först ses i 

mötet. I en läranderelation, som den mellan behandlare och klient, är behandlaren och 

vem den är relevant för vem klienten är och vem hon kommer att kunna bli (Aspelin & 

Persson, 2011).  
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METOD 
I detta avsnitt beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för denna studie. 

Hermenutiken som beskrivs i denna studie är vår utgångspunkt och därefter beskrivs 

kvalitativa intervjuer samt kvalitetskriterier för kvalitativa studier. Vidare beskrivs 

urval, de forskningsetiska övervägandena, genomförande, insamling och analys av 

studien.   

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Hermeneutisk utgångspunkt 

Thurén (2007) skriver att hermeneutiken är en vetenskaplig utgångspunkt som strävar 

efter att förstå varför saker ser ut som de gör. Den hermeneutiska traditionen har sitt 

ursprung i humanvetenskapen där kunskap hämtas genom förmågan till inkännande. Att 

inta en hermeneutisk utgångspunkt innebär att ta ett perspektiv där människor ses som 

tänkande varelser vars handlingar har avsikter. Vid användandet av en hermeneutisk 

utgångspunkt syftar man till att förstå hur människor känner och tänker, inte enbart hur 

de agerar. Individens handlande anses inom den hermeneutiska traditionen vara av vikt 

för denne och man försöker då förstå innebörden av dessa handlingar genom forskarens 

egen inkänningsförmåga och på så sätt kunna se dessa genom ett holistiskt perspektiv 

(Bryman, 2011). Då man önskar att förstå människor och deras handlande är en 

hermeneutisk utgångspunkt lämplig, då forskaren tillåts använda sig av sin egen 

förförståelse och empati för att från individens eget perspektiv försöka begripa och tolka 

dess beteende. En positivistisk utgångspunkt skulle inte vara lämplig att använda sig av 

vid den aktuella frågeställningen då positivismen ställer sig betydligt mer objektiv till 

hur saker ter sig, och inte lämnar rum för tolkning (Thurén, 2007).  

Då studiens syfte var att belysa behandlares uppfattningar om och erfarenheter av 

relationsskapande som en grund för förändring med klienter som begått sexualbrott var 

en hermeneutisk utgångspunkt lämplig då den tillåter forskaren att utifrån 

respondenternas svar, den egna förförståelsen och den teoretiska utgångspunkt tolka och 

försöka förstå studiens resultat som en helhet. 

Kvalitativ ansats 

Kvalitativa undersökningar 

Målet med en kvalitativ undersökning är att från respondentens perspektiv kunna se på 

det aktuella ämnet och med hjälp av inkännande förstå hur denne ser världen (Kvale & 

Brinkman, 2009). Bryman (2011) beskriver att man inom den kvalitativa 

vetenskapstraditionen ser möjligheten till att det finns en rad olika verkligheter och att 

man därför inte kan förvänta sig att de resultat som utvinns ur en studie ska kunna 

appliceras rakt av i andra sammanhang. Däremot ska de resultat som utvinns ur studien 

vara trovärdiga och pålitliga för att en korrekt bild av det aktuella problemområdet ska 

kunna tydas, och för att åtminstone en möjlighet till överförbarhet till annan forskning 

ska kunna finnas (Bryman, 2011). I denna studie har semistrukturerade intervjuer 

använts.  
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Kvalitetskriterier för kvalitativa studier 

För att säkerställa att de resultat som utvinns ur en kvalitativ studie är tillförlitliga bör 

särskilda kvalitetskriterier vara uppfyllda. De särskilda kvalitetskriterier man talar om 

vid kvalitativa studier är äkthet och tillförlitlighet (Bryman, 2011).  

Tillförlitlighetskriteriet består av fyra delkriterier som delas upp i trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att kunna styrka och konfirmera.  

 I kriteriet trovärdighet innefattas att studien har utförts korrekt enligt de regler 

som finns och att det som framställs som vetenskap ska vara tillförlitligt. Detta 

uppnås genom att studiens tillvägagångssätt beskrivs detaljerat så att 

utomstående ska kunna förstå forskningsprocessen och på så sätt ska kunna 

avgöra studiens trovärdighet.  

 Med överförbarhet menas att studiens kontext ska presenteras på ett utförligt 

sätt så att läsaren har möjlighet att förstå i vilken kontext resultatet har 

framkommit och så att överförbarhet till annan forskning eventuellt ska vara 

möjlig.  

 Pålitlighetskriteriet kräver att forskningsprocessens olika stadier finns 

presenterade och tillgängliga för läsaren att studera och granska för att studiens 

pålitlighet på så sätt ska kunna avgöras.  

 Studiens möjlighet att styrkas och konfirmeras utgörs av forskarens medvetenhet 

kring sina personliga åsikter och värderingar och att dessa inte påverkar studiens 

resultat till att bli felaktigt (Bryman, 2011).  

I kriteriet äkthet för kvalitativa studier räknas begreppen rättvis bild, ontologisk 

autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet in.  

 Begreppet rättvis bild innebär att undersökningen innefattar en korrekt 

nyanserad bild av de åsikter som urvalsgruppen tillsammans presenterat.  

 Med ontologisk autencitet menas att studien bidragit till att respondenterna fått 

med sig en bättre förståelse för sin egen situation.  

 Begreppet pedagogisk autencitet innefattar att respondenterna som deltagit i 

studien tack vare studien har fått en klarare bild av hur andra personer upplever 

verkligheten.  

 Katalytisk autencitet betyder att respondenterna på grund av sitt deltagande i 

studien gör en förändring i de situationer de befinner sig i.  

 Taktisk autencitet innebär att respondenterna som deltagit i studien får bättre 

möjligheter att vidta nödvändiga åtgärder (Bryman, 2011).  

Under vår studie har vi tagit hänsyn till och försökt att i största möjliga mån uppfylla de 

kvalitetskriterier som finns för kvalitativa studier. Detta har vi gjort genom att så 

noggrant som möjligt redogöra för forskningsprocessen i vårt tillvägagångssätt. Vidare 

har vi under arbetets gång tagit i beaktande våra egna värderingar och åsikter rörande 

det aktuella ämnet, och särskilt under skrivandet av analysen. Vi har strävat efter att 

uppfylla kvalitetskriterierna utefter bästa förmåga. 
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Urval 

Bryman (2011) beskriver urvalets betydelse vid kvalitativ forskning. Då kvalitativ 

forskning med en hermeneutisk utgångspunkt syftar till att förstå människors upplevelse 

av ett fenomen eller beteende läggs här stor vikt vid urvalet av personer man använder 

sig av vid studien, exempelvis vilka personer man väljer att intervjua. Det är av vikt att 

de respondenter man väljer att intervjua är personer som har en anknytning till det 

område man formulerat sitt syfte kring. Detta sätt att välja respondenter på benämner 

Bryman (2011) som målstyrt urval. Detta då kvalitativ forskning oftast utförs på en 

mindre population och det då är av vikt för studiens kvalitet att respondenterna är 

sådana som kan bidra med relevant information. Då denna studie intresserat sig för 

behandlare och deras upplevelser gjordes urvalet av respondenter med detta i åtanke. 

Inför valet av respondenter fördes en diskussion rörande hur så relevant information 

som möjligt skulle kunna utvinnas. Då syftet med studien är att belysa behandlares 

uppfattningar om och erfarenheter av relationsskapande som en grund för förändring 

med klienter som begått sexualbrott ansågs just behandlare som arbetar med dessa 

personer som de mest önskvärda. Med hjälp av personliga kontakter, utskick av mail via 

Kriminalvårdens hemsida och per telefon kontaktades de av Kriminalvårdens organ som 

bedriver rehabiliteringsarbete av personer som blivit dömda för sexualbrott. Svar från 

fem av dessa anhölls och ett intresse för att delta i studien fanns. Dessvärre ställde en av 

dessa arbetsplatser in de två intervjuer vi skulle genomföra där på grund av tidsbrist, 

vilket resulterade i fyra intervjuer istället för sex. Vidare skickades mail ut till samtliga 

personer som visat intresse för att delta i studien innehållande två missiv, ett 

innehållande förfrågan om deltagande i intervju och ett innehållande Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. Därefter bokades intervjuer med de fyra personer som svarat ja på 

förfrågan. På grund av studiens omfattning och relativt korta tidsfrist var antalet möjliga 

intervjuer och studiens omfattning begränsad. Detta gjorde att kvaliteten på de 

intervjuer som genomfördes och relevansen hos respondenterna var av desto större vikt. 

Samtliga respondenter har flera års erfarenhet av behandling inom Kriminalvården av 

personer som blivit dömda för sexualbrott, och för studiens syfte har deras kunskap 

således hög relevans. Respondentgruppen består av män och kvinnor i åldrarna 25-65.  

Forskningsetiska överväganden  

Begreppen etik och moral används ibland som synonymer till varandra, och ibland i 

kontrast till varandra. Ett sätt att definiera dessa begrepp på är att etiken kan ses som en 

intern process hos individer medan moral är något som styrs av normer utifrån 

(Forsman, 1997). En annan definition av begreppen är att moral står för hur vi i 

praktiken gör och handlar, medan etik står för hur vi bör reflektera över det mänskliga 

handlandet (Statens medicin-etiska råd, 2008). 



 

 

12 

Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att innan varje vetenskaplig undersökning 

göra en bedömning om undersökningen gör så det tillkommer några former av lång- 

eller kortsiktiga risker eller negativa konsekvenser för deltagarna. Bryman (2011) 

beskriver att forskaren måste bejaka vilka följder ett deltagande i en studie kan få för 

deltagarna. Dessa följder kan innefatta att undersökningen orsakar deltagarna fysisk 

skada, hindrar deras personliga utveckling, försämrar deras självkänsla eller orsakar 

dem stress. Forskare kan även i vissa fall påverka respondenten till att utföra handlingar 

som den egentligen inte vill. Vad beträffar de etiska övervägandena i vår studie ser vi 

att risken att någon skulle kommit till fysisk skada som minimal. Detta då intervju är en 

metod som inte utsätter respondenten för någon risk för fysisk skada. Vidare har vi 

betänkt det Bryman (2011) tar upp angående att en studie kan orsaka respondenten 

negativa psykiska konsekvenser. Vi anser att även denna risk är liten för de 

respondenter som deltagit i vår studie. För att minimera risken att någon respondent 

skulle lida psykisk skada av vår studie utgick vi ifrån de fyra forskningsetiska principer 

som presenteras i Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002). Dessa fyra principer för 

vetenskapliga undersökningar är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, och kommer att presenteras mer ingående 

nedan.  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att syftet för forskningen ska presenteras för respondenten 

för att kunna ge en överblick om hur studien kommer att genomföras. Det är även 

viktigt att forskaren informerar om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att 

respondenten även har rätt att kunna avbryta medverkandet när han eller hon behagar. 

Därför är det viktigt att upplysa om eventuella ovissheter för respondenten innan 

forskningen påbörjas för att kunna ge respondenten en chans att ta ställning angående 

deltagandet i undersökningen (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtliga personer som deltagit i vår studie informerades innan intervjutillfället via mail 

om vad studiens syfte var och att dess användningsområde var vårt självständiga 

examensarbete. De informerades även om vilka vi är, vilken utbildning vi läser och 

vilka våra kursansvariga och vår handledare är.  Vi skickade även ett missiv 

innehållande Vetenskapsrådets etiska riktlinjer till samtliga, där de etiska aspekterna av 

studien presenterades. Vid förfrågan av medverkande i studien informerade vi även 

intervjupersonerna om vår önskan att spela in intervjun, vilket samtliga godkände. 

Genom att noggrant ha informerat respondenterna om dessa aspekter anser vi 

informationskravet vara uppfyllt.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarnas samtycke till undersökningen ska erhållas och 

respondenten har rätten att själv bestämma om villkoren för sin medverkan. Det kan 

förekomma att respondenten inte är myndig och då behövs godkännande från 

vårdnadshavare då det kan vara etiskt känsligt för personen att ingå i undersökningen. 

Respondenten bestämmer vilka villkor som ska finnas för att hon ska delta i 

undersökningen, och har rätten att avsluta sitt deltagande i undersökningen utan att det 

leder till ogynnsamma följder för denne. Det är också viktigt att respondenten får lov att 

stoppa sin medverkan i undersökningar utan att försöka bli övertalad av forskaren för 

försatt medverkan (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2002).  
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Då förfrågan om deltagande i studien skedde frågade vi samtidigt om de godkände att 

intervjun skulle komma att spelas in. Detta då vi ansåg det vara nödvändigt för oss att 

spela in, och för att respondenterna skulle ha möjlighet att ge sitt samtycke till detta. 

Vidare informerade vi innan intervjuns början att respondenten hade rätt att välja att inte 

svara på vissa frågor och att han eller hon när som helst hade rätt att avsluta intervjun. 

Detta för att intervjun skulle ske på respondentens villkor och med dennes samtycke.  

Konfidentialitetskravet 

Om forskningen innefattar etiskt känsliga uppgifter om en individ, är det viktigt att 

behandla personuppgifter eller liknande med största sekretess så att inga obehöriga kan 

ta del av dessa uppgifter. Med detta i åtanke bör därför ett kontrakt skrivas för att göra 

respondenten medveten om sekretessen som råder, och att den information hon delger i 

sin medverkan kommer vara konfidentiell (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  

För att uppfylla konfidentialitetskravet i vår studie informerades samtliga respondenter 

om att inga personliga uppgifter eller namn på varken dem eller deras arbetsplatser 

kommer framgå i studien och att deras personliga uppgifter kommer att hanteras med 

sekretess.  

Nyttjandekravet 

Den information som forskaren har fått från respondenten ska enbart användas till det 

som är avsagt att det ska användas till. Forskaren får inte använda respondentens 

uppgifter till något som inte har med den aktuella studien att göra. Data som är insamlad 

får inte utnyttjas som beslutsfattande underlag för respondenten, då krävs samtycke av 

den vederbörande (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtliga respondenter har fått information och försäkran att deras uppgifter kommer 

användas till denna studie. Samtliga respondenter har blivit erbjudna att få en kopia av 

det färdiga arbetet skickat till sig.  

Genomförande 

Bryman (2011) betonar vikten av att som forskare inför en intervju ha gjort sig väl 

bekant med intervjuguiden och dess utformning. För att vara så bekant med materialet 

som möjligt innan intervjuer med respondenter äger rum rekommenderar Patel & 

Davidsson (2003) att en pilotintervju genomförs. En pilotintervju kan beskrivas som att 

den faktiska undersökningen, eller en mindre del av undersökningen, genomförs i en 

mindre skala (Patel & Davidsson, 2003). Innan intervjuerna ägde rum genomfördes 

därför en mindre pilotstudie på varandra samt en bekant, för att få en förståelse för hur 

respondenterna kunde komma att uppfatta frågorna och om det uppstod några oklarheter 

i formuleringen av frågorna. Intervjuguiden diskuterades även tillsammans med 

handledaren som godkände den innan intervjuerna ägde rum. Vid utarbetandet av 

intervjuguiden utgick vi från syftet med studien och formulerade olika teman med 

öppna frågor under, alltså en semistrukturerad design. Frågorna i intervjuguiden 

utformades på ett sådant sätt för att respondenterna skulle ha möjlighet att ge utförliga 

svar och även själva kunna lägga till information de ansåg vara relevant.  
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Insamling 

Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer är en av de huvudsakliga intervjutyperna som används vid 

kvalitativ forskning. Den semistrukturerade intervjun är flexibel och tillåter 

respondenterna i en studie att utveckla sina svar på de frågor som ställs. Metoden låser 

inte heller forskaren vid en mall med förutbestämda frågor, även om en intervjuguide 

med teman och frågor ska finnas med som orienteringsredskap vid intervjun, utan ger 

forskaren möjlighet att vidare utforska de svar respondenten ger (Bryman, 2011). I vår 

studie gav den semistrukturerade strukturen respondenterna möjligheten att ge så 

beskrivande och fylliga svar som möjligt på våra frågor. Vidare tillät den 

semistrukturerade designen oss att ställa följdfrågor på de svar respondenterna gav och 

på så sätt närma oss en djupare förståelse av deras upplevelser.  

Vid genomförandet av samtliga intervjuer valde vi att spela in dessa med våra 

mobiltelefoner. Detta godkändes av samtliga respondenter innan intervjutillfällena. 

Detta val gjordes med några olika aspekter i åtanke. Vi ville under intervjuerna kunna 

ha så mycket fokus som möjligt på respondenterna. Vidare ville vi ha möjligheten att 

transkribera materialet för analys och för att få en så korrekt bild som möjligt av 

respondenternas upplevelser och formuleringar, något som Bryman (2011) betonar 

vikten av vid kvalitativa undersökningar.  Vi ville även minimera risken för att felcitera 

respondenterna. Vi hade för avsikt att genomföra samtliga intervjuer tillsammans så att 

båda skulle vara med på alla intervjutillfällen. Denna planering efterföljdes vid de två 

första intervjuerna, men inte vid de två senare på grund av att en av oss blev sjuk. På 

grund av studiens tidsram hade vi inte möjlighet att boka om de två intervjuerna till en 

annan tidpunkt utan tog beslutet att en av oss fick genomföra dessa intervjuer på egen 

hand. Detta var inte vad vi önskade från början men vi försökte göra det bästa av 

situationen genom att den av oss som genomförde intervjuerna ringde upp den andra 

direkt efteråt och gav en återberättelse av intervjun medan den var färsk i minnet. Sedan 

valde vi att den av oss som var sjuk tog ansvar för transkriberingen av de två 

intervjuerna som den missat, för att detta gjorde att den personen fick bekanta sig 

ordentligt med materialet, och även lyssna igenom det flera gånger. När det gäller 

inspelning av intervjuer behöver man vara medveten om att själva närvaron av en 

inspelningsapparat och vetskapen om att det som sägs hamnar på band kan påverka 

respondenten och dennes svar (Bryman, 2011). Detta märkte vi dock inte av vid 

intervjuerna.  

Litteratur 

Litteratur som var relevant för studiens bakgrundsdel hittades med hjälp av 

Linnéuniversitetets biblioteks databas. Den tidigare forskningen hittades i sökmotorn 

Academic Search Elite med hjälp av relevanta sökord så som sex offenders, offender 

rehabilitation och therapeutic alliance. Vi valde ut sex artiklar som var relevanta för 

studien och valde bort de som inte var användningsbara. Avgränsningarna som gjordes i 

sökningen var att artiklarna skulle vara peer-reviewed för att säkerställa deras kvalité.  
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Analys 

Den analysmetod som använts i studien är meningskoncentrering. Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver meningskoncentrering som en analysmetod vid vilken man 

sammanställer respondentens yttranden till kortare formuleringar. Istället för långa 

exakta återgivningar av respondentens egna ord så formuleras dessa om till kortare 

formuleringar utifrån de centrala temana, men med samma huvudinnebörd. Vid 

användning av meningskoncentrering utförs analysen i fem steg:  

1. Det första steget är att forskaren noggrant läser det transkriberade 

intervjumaterialet flera gånger för att få en känsla för helheten av intervjun.  

2. Nästa steg är att forskaren kartlägger och väljer ut de relevanta 

meningsenheterna som respondenterna har uttryckt i intervjun.  

3. Sedan skapar forskaren teman utifrån dessa meningsenheter.  

4. Efter det formuleras meningsenheterna utifrån undersökningens syfte.  

5. Till sist sammanställs intervjuns centrala teman och utgör en överskådlig text av 

de centrala budskapen som framkommit under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Det transkriberade materialet lästes grundligt flera gånger. Därefter diskuterade vi de 

teman vi fann i materialet och de citat som lyfte fram dessa. Sedan arbetade vi fram ett 

utkast utifrån dessa teman. Detta diskuterades tillsammans med vår handledare och 

omarbetades sedan ytterligare. 

Vi valde att variera den deskriptiva texten med citat från respondenterna för att ge 

läsaren en möjlighet att få ta del av såväl respondenternas egna formuleringar som en 

mer överskådlig blick av samtliga respondenters gemensamma huvudinnebörd. Till sist 

analyserades resultatet utifrån von Wrights (2000) teori om intersubjektivitet och det 

relationella och punktuella perspektivet.  

RESULTAT 
Resultatet grundas på den information som erhållits från respondenterna. Ingen av 

respondenterna har uteslutits utan samtligas tankar och erfarenheter har fått samarbeta 

vid sammanställningen av resultatet. En närmare presentation av respondenterna har 

valts att inte göras och deras namn, arbetsplats eller geografiska placering kommer inte 

att presenteras. Detta val har gjorts för att skydda deras identitet. Samtliga respondenter 

arbetar inom Kriminalvården med behandling av personer som dömts för sexualbrott.  

Efter resultatet följer en sammanfattning. Avslutningsvis presenteras en teoretisk 

problematisering av resultatet utifrån studiens valda teoretiska utgångspunkt.   

Relationsskapande  

Vid behandling av klienter som blivit dömda för sexualbrott ses relationsskapandet som 

en viktig del. Alliansen mellan behandlare och klient anses av respondenterna vara den 

viktigaste delen i behandlingsarbetet, och i detta tema kommer skapandet av en god 

allians och faktorer som påverkar den belysas. Samtliga respondenter betonar 

betydelsen av att ha en god allians med klienten. Utan en fungerande allians mellan 



 

 

16 

behandlare och klient kommer inte något behandlingsarbete att lyckas, oavsett vilken 

teori eller metod man arbetar utifrån. Det framgår av respondenterna att en fungerande 

allians är det viktigaste hörnstenen i behandlingsarbetet och att den består av olika 

delar. 

Har jag inte en god kontakt där klienten kan känna sig trygg att säga de 

här sakerna så blir det ingenting. Då kommer klienten inte att säga 

någonting eller använda förvrängningar som man kan ha. Då kommer 

man inte så långt. Förhoppningen är att klienten ska kunna känna att han 

kan berätta. Och att jag inte kommer försvinna därifrån och tycka att han 

är jättehemsk eller så, utan sitta kvar. Och då behöver man en bra 

relation och det får man kanske vänta på. Vissa gånger kan man få det 

på tio minuter men det är inte det vanliga, utan det tar lite tid. Men det 

måste vara det som är grunden och ännu viktigare när det är det här med 

att man skäms kanske (Respondent 3). 

Främjande och hämmande egenskaper  

Då man arbetar med behandling i grupp påverkas klienterna både av varandra i gruppen 

men även av behandlaren och hur denne leder behandlingen. Det spelar alltså roll vem 

behandlaren är såväl som vad han eller hon utstrålar i mötet med klienten. Detta är 

något samtliga respondenter betonar som kan påverka alliansen med klienten. Det finns 

egenskaper och beteenden hos behandlaren som kan främja respektive hämma 

skapandet av en allians med klienten. Att som behandlare vara professionell och 

gränssättande i sin roll samtidigt som man är genuint intresserad av klienten och 

empatisk är något flera respondenter betonar är viktigt för en fungerande allians. 

Alliansen ska vara god utan att bli för vänskaplig eller privat, då det annars kan leda till 

att fokus förflyttas från klienten och syftet med behandlingen. Några av respondenterna 

poängterar att det är behandlarens ansvar att se till att den balansen hålls och att den 

professionella hållningen förblir intakt. 

Alliansen får inte hindra eller den får inte bli för familjär eller 

vänskaplig. Det är inte det den handlar om utan det handlar om en 

behandlingsallians och det handlar om att jag måste kunna utmana 

klienterna så att de ser mer och att de går lite längre och inhämtar 

kunskaper kring sig själva. Det där utmanandet är det lite arbete kring, 

man talar om fingertoppskänsla (Respondent 2). 

Empati och en god människosyn är två saker som benämns av samtliga respondenter 

som grundläggande egenskaper som behöver finnas hos behandlaren. Andra viktiga 

komponenter som flera av respondenterna benämner som viktiga är att behandlaren 

behöver ha en grundsyn som innebär att människor kan förändras, och en vilja att hjälpa 

klienten dit.  Förmågan att vara ödmjuk och varm samtidigt som man även ska vara 

gränssättande, närvarande i mötet med klienten, genuint intresserad av klienten, och 

klara av att vara icke-dömande är också saker som respondenterna tar upp. 



 

 

17 

Givetvis att se till att jag är närvarande i mötet en sådan sak tror jag är 

oerhört viktigt. Då menar jag inte bara att jag är i rummet utan mentalt 

också, och jag har ju också bra och dåliga dagar så ibland kommer man 

in och är någon annanstans och börjar tänka på ”aj jäklar barnen och 

nej vad ska vi äta för middag ikväll”. Sådant är klart att det uppstår 

också om det är något annat som är bökigt och stökigt i ens liv själv som 

man funderar kring. Men en sådan sak det är något som jag skulle säga 

är direkt avgörande för en god allians, att kunna stänga det ute helt 

enkelt (Respondent 2). 

Något som av samtliga respondenter anses vara direkt skadande för alliansen är om 

behandlaren är dömande och utstrålar detta mot klienten. Det anses vara viktigt att 

klienten känner att han inte blir dömd av behandlaren då detta kan resultera i att klienten 

inte vågar berätta om mörka saker för behandlaren. Ett sätt att undvika att klienten 

känner sig dömd är att som behandlare betänka hur man ställer frågor till klienten 

gällande det brott som står i domen. En av respondenterna poängterar att syftet med 

frågorna inte alltid behöver vara att få klienten att svara ärligt om vad som har hänt, 

utan att det kan handla om att skapa just ett klimat där klienten inte känner sig dömd av 

behandlaren. 

Det handlar om att i början av mötena egentligen inte ha några 

pekpinnar när personen börjar berätta. Jag ställer frågan så som ”hur 

kommer det sig att du har hamnat i den här situationen som har gjort att 

du är inför åtal eller att du är dömd?”. Den frågan ställer jag, istället för 

att säga ”hur kommer det sig att du har förgripit dig som en 

våldtäktsman i det här läget?” Så ställer jag inte frågan utan ”hur 

kommer det sig att du har hamnat i den här situationen?”.  Den är mer 

vänlig, jag har inte märkt personen i pannan som ”våldtäktsman” utan 

sen får personen berätta om hur personen har upplevt det. Personen 

kommer säkert att utelämna massor av information som jag kan läsa om i 

domen, men i just det läget är inte det viktigt. Just i det läget är det 

viktigt att personen berättar sin egen berättelse och att personen 

upplever att jag tar personen på allvar i det läget (Respondent 4). 

Man får inte vara gränslös sexuellt... Man ska vara stadig, mogen ha 

holdingförmåga, kunna hålla känslor utan att agera ut dem, inte gå på 

sin egen motöverföring. Man kommer känna äckel eller avsky men man 

måste hålla igen det för om man går på sin egen motöverföring blir det 

oftast fel och särskilt när det gäller (Respondent 1). 

Kunskap som underlättar och försvårar 

Behandlarens utbildning och den kunskap han eller hon besitter beskrivs av 

respondenterna som något som kan vara både en för- och nackdel vid relationsarbetet. 

Att inneha kunskap som erhållits via erfarenhet och/eller utbildning beskrivs av flera av 

respondenterna som en fördel då det bidrar till en trygghet i rollen som behandlare. 

Detta i sin tur gör det enklare för behandlaren att se beteenden utifrån ett professionellt 

perspektiv och att exempelvis inte ta åt sig personligen av känslor från klienten som 

ibland kan projiceras på en själv. Att som behandlare få handledning tillsammans med 

andra behandlare som arbetar med sexualbrottsklienter benämns av flera respondenter 

som ett positivt kunskapsinhämtande som stärker tryggheten i rollen som behandlare. 
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Jag tror det är viktigt att man själv har gått i terapi. Sen det är klart det 

är utbildning också. Att jag förstår att det här inte var riktat mot mig 

egentligen, och det är då lättare för mig. Min egen ångest, kan om jag 

förstår den i stunden sjunka, då kan jag vara mig själv lättare än om jag 

inte hade haft den teoretiska förståelsen. Då hade jag kanske ”åh det är 

mig han är förbannad på” och ”finns det anledning att vara förbannad 

på mig” hade jag ju börjat kunna tveka på då och då blir det svårare för 

en själv (Respondent 1). 

Att besitta kunskap beskrivs också som något som kan försvåra relationsarbetet om 

behandlaren använder sig av kunskapen på ett felaktigt sätt. Två av respondenterna 

beskriver att inta rollen som expert mot klienten är ett exempel på hur kunskap och 

erfarenhet hos behandlaren kan skada relationsarbetet. Det kan väcka motstånd hos 

klienten vilket kan leda till att klienten varken tar till sig av behandlarens råd eller 

känner att behandlaren tar honom på allvar. Ett sätt att undvika den situationen på är att 

inta ett ödmjukt förhållningssätt där behandlaren ser på klienten som expert på sig själv 

och ber om lov att få ge råd. 

Det här med att vara ifrågasättande, att inte lyssna in och sådär. Helt 

enkelt att peka med hela handen, domdera och också det här med att 

falla i expertfällan. Den är knivig men ibland kan det tillåtas och då kan 

man fråga ”får jag vara expert här lite?”. Att man lite ödmjukt ber om 

lov snarare än att bara ge det här rådet eller tipset för då förhindrar 

man det motståndet. Men att bara gå in och säga ”men du ska göra 

såhär” det är ett exempel som jag skulle säga väcker motstånd och 

underminerar alliansen (Respondent 2).  

En annan möjlig svårighet som flera av respondenterna nämner kan uppstå när man som 

behandlare har kunskap i form av lång erfarenhet kan vara om erfarenheten man har 

leder till att man börjar generalisera. Det kan på ett negativt sätt påverka hur man 

bemöter klienten framför sig utifrån hur tidigare erfarenheter med liknande klienter sätt 

ut. Det benämns som viktigt att behandlaren är vaksam på denna risk och är medveten 

om att man aldrig kan dra generella slutsatser om en klient man inte känner.  

Jag tror att hämmande är just det här om jag sätter mig i någon sorts 

överläge genom att framhålla min kompetens eller att jag vet saker och 

”då måste det vara såhär”. Jag kan tänka det kanske då inom mig men 

jag kan aldrig vara säker.  Jag kan aldrig någonsin vara säker även om 

jag träffat 20 stycken sexualbrottsklienter eller missbrukare ”så brukar 

de tänka så här” men jag kan inte veta hur just du tänker och det måste 

man hålla i schack (Respondent 3).  
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Förberedd men flexibel 

Att kunna anpassa mötena med klienten efter vart klienten befinner sig just den dagen är 

något som benämns som viktigt för alliansen. Behandlingen behöver anpassas efter 

klienten och dennes förutsättningar och mående, samtidigt som mötet ändå ska behandla 

ämnen som är väsentliga för klientens behandling. I ROS-programmet finns olika teman 

som ska behandlas, och sättet behandlaren väljer att behandla dessa ämnen på finns det 

viss valfrihet kring. Detta gör att det är möjligt att anpassa utifrån vart klienten befinner 

sig just när man träffas, men ställer krav på behandlaren. Två av respondenterna 

beskriver vikten av att som behandlare vara väl förberedd för mötet med klienten utifrån 

vad manualen säger att mötet ska handla om, samtidigt som han eller hon måste vara 

beredd att skifta fokus i behandlingstillfället om klientens behov just då kräver detta. 

Detta kräver att behandlaren är professionell och klarar av att vara flexibel. Klienterna 

man arbetar med kan vara i varierande åldrar och ha olika grad av psykisk mognad och 

kapacitet, vilket även ställer krav på behandlaren att kunna hitta sätt att bemöta dessa 

klienter på så att innehållet i behandlingen blir relevant för klienten oavsett vilken 

kapacitet den besitter.  

Jag hade en klient som var, och det här har jag inte papper på eller 

någonting men han upplevdes intellektuellt ungefär som en fem-sjuåring 

men var 25 år. Det var svårt att jobba så ett sätt för att skapa alliansen 

och få innehåll här var att till slut fick vi titta på tecknade filmer för att 

hitta en kontaktyta att kunna tala kring vissa saker som exempelvis 

vänskap. Ställer jag frågan vad vänskap är för något, hur ser du på det, 

vad är det för nåt för dig då blir svaret ”jag vet inte”. Okej då tittar vi på 

någon film, kanske Nalle Puh eller Nasses film och så talar vi om vad det 

är för vänskaper som finns här, vad har de för olika roller och 

karaktärer. Det är ett sätt som jag tänker att jobba med och jag tänker 

att det hänger också ihop med alliansen då givetvis, att möta 

(Respondent 2). 

Mötet med klienten blir ju väldigt olika från gång till gång. Det beror 

helt på vad personen har varit med om sen innan. Alltså under den 

veckan som har varit. Det kan vara så att man märker att okej, den här 

personen är helt under isen, så vi får nog jobba på något annat sätt än 

vad jag har planerat… Man får vara förberedd men samtidigt så får man 

vara beredd att skifta fokus beroende på vad det är som har hänt med 

klienten för att kunna följa klienten där han är (Respondent 4).  
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Förändringsprocessen  

Vid behandling av klienter som blivit dömda för sexualbrott arbetar man med att en 

förändring ska ske hos klienten, i tankemönster och handling. Under detta tema kommer 

aspekter som kan påverka klientens förändringsprocess att belysas.  

Människan bakom brottet 

Att det kan röra sig om grova brott som väcker avsky både från omgivningen, 

behandlaren och klienten själv när man arbetar med sexualbrottsklienter framgår av 

samtliga respondenter, men även att det är viktigt att man som behandlare måste kunna 

se bortom detta och se personen bakom brottet. Det anses av respondenterna vara viktigt 

för klientens förändringsprocess då behandlarens syn på klienten påverkar hur klientens 

behandling går. Det framgår av respondenterna att man som behandlare brottas med 

starka känslor som kan väckas inom en då man får höra detaljer om det brott som 

klienten begåtts. Samtidigt beskrivs vikten av att i de lägena vara professionell och 

vaksam på att inte agera på sin egen motöverföring. Flera respondenter beskriver hur 

deras syn på klienten respektive dennes brott kan vara tudelad. De beskriver de 

ambivalenta känslor inför klienten som kan uppstå då man läst om de brott klienten 

begått, och sedan träffar klienten personligen och den upplevs som ”normal”. 

Man började få lite kläm på det här då när man började på anstalten när 

man skulle vara kontaktman, då började man med att läsa igenom domen 

och sen ”vad är det här för ett ufo?”. Det är första tanken och egentligen 

skulle man vilja gå ner i källaren och banka skiten ur den, men det kan 

man ju inte göra. Men tanken kommer, för man tycker att en människa 

ska inte göra på det här viset som det står i domen. Speciellt sen om man 

får tag i förundersökningen också, då kan man bli ännu mer irriterad. 

Men sen har jag upptäckt det, att så träffar jag den här personen och 

tänker ”jamen vänta nu här, stämmer min uppfattning med den personen 

jag tittar på verkligen?” Känslan kan bli precis som att det är två olika 

personer i vissa lägen. Och det där har blivit att det, vad ska man säga, 

kan inte kalla det blasé på vad de gör men just det här att det finns en 

människa inte ett monster bakom den här texten som talar om vad den 

har gjort (Respondent 4). 

Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att skilja på vem klienten är och 

de handlingar som han har begått. Man arbetar med att skapa en förståelse hos klienten 

och hos sig själv om att klienten inte är sitt brott, utan att klienten kan ha goda sidor 

också. Detta är av vikt för att lyckas med förändringsarbetet då synen behandlaren har 

på klienten påverkar hur klienten ser på sig själv och dennes möjligheter till att 

förändras. Det krävs att behandlaren kan ha en holistisk syn på klienten, och inte bara 

ser de negativa handlingarna.  

…vi försöker jobba mycket med att kunna särskilja handlingar från 

person, att man kanske inte är sina handlingar i den utsträckningen att 

man behöver låta allt tala för att man är en dålig människa helt och 

hållet för att man har gjort det här helt enkelt utan att kunna särskilja det 

och få det mer hanterbart… (Respondent 2).  
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De är ju inte sitt brott. Alltså hela ”Pelle” är ju inte en våldtäktsman 

eller så. Det är en handling han har begått. Han har andra sidor också, 

som är bra (Respondent 3). 

Försvar och skam 

En svårighet i förändringsarbetet med sexualförövare beskrivs av respondenterna vara 

att klienterna ofta har ett starkt psykiskt försvar i form av förnekelse, när klienten 

förnekar brott överhuvudtaget. Att bedriva ett lyckat förändringsarbete med en klient 

som förnekar sitt brott uppges kan vara svårt. Ett sätt några av respondenterna arbetar 

kring detta på är att man försöker motivera klienten att ingå i ROS-programmet genom 

att poängtera att det finns delar i programmet som alla kan ha nytta av, skyldig till brott 

eller inte. Ämnen som kärlek och vänskap anses vara relevanta att tänka kring för alla 

människor.  

Det finns många områden i ROS som man pratar om som man kan ha 

nytta av även om man är helt oskyldig som ” jag har inte begått nått fel”, 

så finns det ju ändå områden kring relationer och kring hur jag tänker 

som jag kan ta med mig i alla fall, som relationer och samlevnad 

(Respondent 3). 

Det framgår av samtliga respondenter att en annan svår del i förändringsarbetet är att 

sexualbrottsklienter ofta känner djup skam inte bara kring det brott de begått men även 

kring hela sin person. Detta försvårar förändringsarbetet då klienten kanske inte klarar 

av att prata om brottet överhuvudtaget på grund av den skam han känner.  

… ja det märks tydligt där… många utav dem bär ju en form utav skam i 

bemärkelsen att de verkligen är sämre människor eller sämre individer 

(Respondent 2).  

För att kunna bedriva ett lyckat förändringsarbete krävs dock enligt respondenterna att 

behandlaren försöker komma runt skammen på något sätt. Att bekräfta de positiva 

egenskaper klienten har och att poängtera att klienten har bra sidor är strategier som ett 

par av respondenterna tar upp kring hur man arbetar med det. Om man som behandlare 

lyckas se bortom brottet och kan acceptera klienten trots brottet, och lyckas förmedla 

detta till klienten, så kan det väcka ett hopp i klienten om att någon annan kanske också 

någon gång kommer kunna göra det. En respondent menar att behandlaren i detta läge 

verkar som en representant för samhället och de människor som finns där. 

Det är ju ett skambrott det här men om man kan visa att man kan 

acceptera honom som person och jobba med honom ändå då föds ju ett 

hopp även om det är svårt att erkänna, men det föds ett hopp om att ”den 

där jäveln kanske accepterar mig i alla fall, inte vad jag har gjort utan 

han accepterar mig som person då finns det hopp att det kanske finns 

någon annan där ute som gör det med”. Och då föds det ett hopp om att 

jag nog kan leva vidare igen. Egentligen handlar det om liv eller död kan 

man väl säga (Respondent 1). 
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Förändringsarbete under tvång  

En respondent beskriver att en person som är dömd för sexualbrott och som avtjänar 

straffet på anstalt inte kan tvingas till behandling.  Om personen däremot ges ett val att 

avtjäna straffet på anstalt eller via tillsyn och behandling på frivården och personen 

väljer det senare så är det dock ett tvång att delta i behandling. Om man då uteblir finns 

risken att få ett nytt straff och då kan man istället hamna på anstalt. Man kan därför säga 

att även om man inte kan tvingas in i behandling så kan det ändå finnas ett indirekt 

tvång i vissa fall. Att tvång är något som kan påverka förändringsarbetet är något 

respondenterna är överens om. Att tvinga någon in i behandling ger sällan något positivt 

då personen måste ha en vilja för att en förändring ska kunna ske. 

Alltså tvång funkar ju aldrig… alltså tvång… nej men det går inte. Det 

kommer aldrig att gå om man känner sig tvingad att gå. Sen kan det 

kanske vara så att någon gör det men då förhoppningsvis är det så att det 

minimeras när man väl börjar träffa klienten (Respondent 3). 

Dock kan några av respondenterna beskriva att tvång i vissa fall kan vändas till något 

positivt då det gör att klienten kommer till behandlingen även om den tycker att det är 

tråkigt eller jobbigt. Tvånget blir på så sätt det som gör att klienten faktiskt kommer till 

behandlingstillfällena, och detta ger då behandlaren en möjlighet att på dessa tillfällen 

väcka en motivation hos klienten. Förhoppningen är då att klienten kan komma att se att 

han faktiskt får ut något av behandlingen och faktiskt vill fortsätta förändringsarbetet.  

… Det tror jag att det påverkar men sen kan det vara på gott och ont. 

Men det gör att på det sättet kan man ju försöka utnyttja det här och 

trycka på att de kommer, att de faktiskt kommer till behandling, att de 

inte hoppar det. Är det inte längre valfritt på det sättet kan man försöka 

utnyttja det till en fördel att se att de kommer. Men sen kan det också 

komma det här att det som blir en nackdel att ”ja men jag sa ju ja mer 

för att jag ville slippa fängelse, sen skiter jag i det här” och då blir det 

väldigt jobbigt att jobba med det helt enkelt och att möta… Sen finns det 

de som säger såhär ”jag tänkte jag vill bara slippa fängelse men det här 

var ju bra, ja men det gav ju något trots allt” att de blir förvånade över 

det. Och det är skoj då känner man lite som en sådan där jackpotkänsla 

(Respondent 2). 

Så på så vis är det lite tvingande när man saluför det hela men samtidigt 

så kan det här när personen då ändå har gått med på det här så kan 

faktiskt det här tvånget vara en hjälp, för just som jag berättade att när 

man har träffats i några månader så kan det dippa och kännas såhär att 

”varför ska jag gå här ändå liksom”, så är det ändå just det här med att 

”jag måste göra det här för att fullfölja den här domen för annars kan 

det bli så att de kan gå tillbaka till den här åklagaren och säga att de 

måste undanröja den här skyddstillsynen”, så då fortsätter man ändå att 

gå så då kan tvånget vara en hjälp just under de här dipparna så att 

säga. På det viset ser jag det som positivt med det här tvånget 

(Respondent 4).  
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Att våga fråga och våga höra 

Vid förändringsarbete med klienter som blivit dömda av sexualbrott är det viktigt att 

våga fråga de svåra frågorna och att våga närma sig det brott som har begåtts. 

Respondenterna beskriver att de svåra frågorna behöver ställas för att behandlingen ska 

kunna gå framåt och för att klienten ska kunna reflektera över det brott som begåtts. Det 

beskrivs även som nödvändigt för att klienten inte ska tappa förtroendet för 

behandlarens kompetens. 

Jag skulle säga att kunna ställa ganska utmanande frågor. Alltså inte 

bara vara en schysst knutte utan verkligen kunna utmana på det värsta, 

det som de intagna tycker är mest jobbigt. Det är det här med hur dem är 

i rummet, det är mer än vilket jävla program man har. Även om jag hållit 

på att utveckla program och så vidare så är behandlingsrelationen 

viktigare än vilken metod. Det har mycket mindre betydelse än det här 

det som vi kallar för den terapeutiska alliansen. Ska man försöka hitta 

någon definition på det blir det väl någonting om att när det intagna 

känner att vi vill honom väl, utan att vi undviker de svåra frågorna 

(Respondent 1). 

Utöver att våga ställa de svåra frågorna poängterar samtliga respondenter vikten av att 

våga höra de svåra svaren och lyssna på de jobbiga saker som klienten kan berätta. De 

brott som klienten berättar om kan vara allvarliga och innehålla hemska handlingar, och 

för att klienten ska känna att han kan berätta om detta krävs det att behandlaren klarar 

av att sitta kvar och lyssna och inte får klienten att känna sig dömd.  

Det här med icke-dömande. Alltså om jag skulle välja ut någonting så är 

det här icke-dömande och att kunna sitta kvar i stolen trots att de 

berättar det de berättar om att även om man kanske inom sig förfäras på 

ett plan så är det ju inget som hjälper klienten (Respondent 3).  

Sammanfattning av resultatet 

Respondenterna anser att alliansen mellan behandlare och klient är viktig vid 

behandling av personer som blivit dömda för sexualbrott. Man anser att alliansen är 

viktigare än vilken behandlingsmetod som används. Alliansen påverkas av behandlarens 

erfarenhet, egenskaper och beteenden och dessa kan både främja och hämma skapandet 

av alliansen. En professionell hållning, empati, flexibilitet och att vara närvarande i 

mötet är aspekter som respondenterna anser främjar alliansen. Behandlaren behöver visa 

genuint intresse av klienten utan att bli för privat och följa metoden som används, men 

även kunna individanpassa behandlingen. Detta ställer krav på behandlarens 

professionalitet. Respondenterna anser att det kan vara hämmande för alliansen om 

klienten känner att behandlaren dömer honom och det benämns som viktigt att som 

behandlare vara ickedömande.  

Förändringsarbetet med personer som blivit dömda för sexualbrott kan enligt 

respondenterna påverkas av olika saker. Aspekter som försvårar arbetet kan vara skam 

och förnekelse hos klienten. Detta kan behandlaren arbeta med genom att visa klienten 

att behandlaren inte dömer honom och inte kommer försvinna eller förskräckas trots de 

hemska saker klienten kan berätta. En annan aspekt som kan försvåra arbetet är när 

behandlingen sker under tvång. Detta kan enligt respondenterna dock i vissa fall vändas 
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till något positivt, då klienten kan komma att bli motiverad under behandlingens gång. 

Samtliga respondenter betonar vikten av att se vem klienten är bakom brottet som har 

begåtts och att han inte är sina handlingar. Detta kan i sin tur underlätta 

förändringsarbetet och ge klienten ett hopp om att bli accepterad av även andra i 

samhället.  

Teoretisk problematisering 

Vid den teoretiska problematiseringen av det resultat som framkom vid denna 

undersökning har von Wrights (2000) teori om intersubjektivitet och det punktuella och 

relationella perspektivet använts. von Wright beskriver det punktuella perspektivet som 

ett perspektiv där man ser personen som ett vad och vilkets egenskaper och 

förutsättningar bestämmer vad den är. Det relationella perspektivet beskrivs som ett 

perspektiv utifrån vilket man istället ser på människan som ett vem, vars väsen inte är 

förutbestämt utan där vi blir till och blir de vi är i samspel med varandra. Genom att inta 

ett relationellt perspektiv väljer man att blicka bortom vad en människa har gjort och 

vad den är och lyfter istället blicken mot hur det kan bli och vem den kan bli. Det 

relationella perspektivet intresserar sig inte för vad man vet om en person innan utan 

vem personen blir i mötet (von Wright, 2000). Att ett relationellt perspektiv är att 

föredra i ett pedagogiskt möte framstår som klart, men von Wright poängterar även 

nödvändigheten av att skifta mellan de båda perspektiven i en pedagogisk praxis.  

Manualen och relationen – punktuellt och relationellt 

I resultatet av denna undersökning framkommer exempel på både ett punktuellt och 

relationellt perspektivtagande. Utifrån ett punktuellt perspektiv ses förändring hos en 

människa som något som kan uppnås genom att kartlägga dennes förutsättningar och 

egenskaper och på så sätt kunna räkna ut vart hon bör hamna genom olika insatser.  

Samtliga respondenter arbetar utifrån en manual, ROS-manualen i samtliga fall, vid 

behandlingen av klienter. En manual i sig själv kan direkt kategoriseras in i det 

punktuella perspektivet som von Wright (2000) beskriver, då en manual berättar på 

vilket sätt man ska gå till väga för att hjälpa någon med en specifik problematik och hur 

resultatet av denna behandling bör bli. En manual erbjuder även en punktuell syn på 

behandlaren då denne ses som någon som sitter inne med kunskap, i detta fall 

manualen, och ska överföra denna kunskap till klienten för att denne ska kunna 

förändras. Ifrån ett punktuellt perspektiv sett så står behandlaren utanför det som sker 

inom klienten, alltså utanför dennes interna förändringsprocess. Samtliga respondenter 

har lyft vikten av alliansen mellan behandlare och klient, och menat att hur de som 

behandlare agerar i mötet med klienten påverkar klientens förändringsprocess. 

Respondenterna har poängterat att hur de som behandlare känner inför klienten och hur 

deras personligheter och beteenden ser ut påverkar klientens behandling. Att det spelar 

roll vem behandlaren är i mötet med klienten står det klart att respondenterna tycker, 

och att alliansen och mötet med klienten står över vilken manual eller metod som 

används har poängterats av samtliga respondenter. Detta kan tillskrivas det relationella 

perspektivet som von Wright (2000) beskriver där det mellanmänskliga mötet är där 

förändringen sker. Vidare har respondenterna lyft vikten av att som behandlare ha 

förmågan att anpassa behandlingen utefter klientens behov och mående just då. På så 

vis kan man se det som att respondenterna har ett punktuellt underlag att arbeta utifrån i 
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och med manualen, men att deras syn på sitt arbete i större utsträckning verkar präglas 

av det som von Wright beskriver som det relationella perspektivet. 

Det relationella perspektivet handlar just om relationen och vad som händer med 

människor i mötet med andra människor. Det råder inga tveksamheter hos 

respondenterna att det är just relationen mellan behandlare och klient som är kärnan i 

behandlingen. De framhåller hur behandlarens känslor inför, beteenden mot och tankar 

om klienten är viktiga för behandlingsarbetet. De diskuterar även svårigheten i att 

försöka arbeta med behandling genom tvång och att detta är svårt, även om det ibland 

går att motivera klienten trots tvånget. Men att klienten på något plan måste vilja 

förändras poängteras, och det faktum att behandlaren kan påverka klientens förändring i 

mötet dem emellan likaså. 

Människan bakom brottet – ett vem  

Samtliga respondenter lyfter vikten av att se en människa bortom de brott som 

människan har begått. Det anses vara viktigt att ha förmågan att se en människa med 

dåliga sidor och som begått dåliga handlingar utan att se hela den personen som dålig.  

Man behöver kunna hålla isär person och handlingar. Respondenterna beskriver att det 

är av vikt att titta framåt i behandlingen för att klienten ska känna en känsla av 

meningsfullhet inför att förändras.  Här kan von Wrights (2000) relationella perspektiv 

appliceras, då man ur det perspektivet just inte ser till en människas handlingar eller 

egenskaper utan försöker se vem den människan är och kan bli genom 

intersubjektiviteten som uppstår i mötet. En förutsättning för att intersubjektivitet i 

mötet mellan människor ska kunna uppnås är att man har förmågan att genom 

inkännande kunna sätta sig in i den andra människans situation (von Wright, 2000), och 

detta skulle man med andra ord kunna översätta till empati. Just empati beskriver 

samtliga respondenter som en essentiell egenskap att besitta som behandlare för att en 

god allians som främjar klientens behandling ska kunna uppnås. Genom 

respondenternas förmåga att känna empati och betrakta klienten som en människa vars 

varelse inte enbart består av dennes handlingar så kan man här se att det respondenterna 

berättar är förenligt med von Wrights relationella perspektiv.  

Det övergripande resultatet av denna undersökning är i stora delar förenligt med von 

Wrights (2000) relationella perspektiv. Som von Wright själv beskriver så är det svårt, 

om inte omöjligt, att i praktiken enbart använda sig av det relationella perspektivet. 

Detta då alla etiketter eller ord man använder för att beskriva en person i sig själva är 

punktuella, och att det inte finns ord för att beskriva människans väsen sett ur det 

relationella perspektivet. Därför menar von Wright att man som pedagogisk praktiker 

måste kunna alternera mellan de båda perspektiven. Det som står att finna i resultatet av 

denna undersökning är förenligt med det von Wright beskriver.  
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DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer en metod- och resultatdiskussion att presenteras. I 

metoddiskussionen kommer en diskussion att lyftas kring de valda metodologiska 

utgångspunkterna. De hinder som vi stötte på under arbetets gång kommer här att 

presenteras och diskuteras kring hur det kan ha påverkat studiens resultat. I 

resultatdiskussionen speglas resultatet tillsammans med tidigare forskning och den 

valda teoretiska utgångspunkten. Därefter lyfts studiens slutsatser och pedagogiska 

implikationer. 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att belysa behandlares uppfattningar om och erfarenheter av 

relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för 

sexualbrott valdes en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats som 

forskningstradition och kvalitativ intervju som insamlingsmetod. Detta val anser vi varit 

lämpligt för vårt valda syfte då vi sökte behandlares egna uppfattningar och erfarenheter 

kring det valda området. Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att dess resultat 

inte går att generalisera, och detta har vi varit medvetna om vid skrivandet av resultatet. 

Vi anser trots detta att kvalitativ metod var det bästa valet för vår studie då vi inte söker 

att generalisera utan att försöka förstå respondenternas subjektiva upplevelser och 

tankar. En kvantitativ metod med positivistisk utgångspunkt hade inte gett oss 

möjligheten att belysa vårt syfte. 

Urval 

Studiens urval gjordes med syftet i åtanke. Då kvalitativa undersökningar görs på en 

mindre population, i detta fall enbart fyra personer, var det viktigt att de personer som 

ingick i studien var relevanta för syftet. Målsättningen var vid studiens början att få tag i 

sex respondenter, men slutligen fick vi enbart möjlighet att intervjua fyra. Detta på 

grund av att två respondenter ställde in, vilket försvårade våra möjligheter att få tag på 

fler respondenter. De respondenter som ställde in arbetade på en arbetsplats som fått 

många förfrågningar om intervjuer, och uppgav via mail att de på grund av tidsbrist vara 

tvungna att avboka några av dessa, däribland våra. Studiens resultat hade självklart 

kunnat bli mer utförligt med två respondenter till, men då samtliga deltagande arbetar i 

direkt behandling av personer som blivit dömda för sexualbrott anser vi ändå att vårt 

urval har stark relevans och trovärdighet. Något som är värt att nämna är att samtliga 

respondenter arbetar utifrån samma metod, ROS-programmet, vilket kan påverkat deras 

tankar kring våra frågor. Då samtliga personer som arbetar med personer som blivit 

dömda för sexualbrott i Sverige arbetar enligt ROS-programmet blev detta ett indirekt 

urval som inte kunde undvikas.  

Intervju 

Intervjuguiden som användes anser vi innehöll teman och öppna frågor som var 

relevanta för studiens syfte. Vid pilotstudien kände vi att vissa frågor blev för 

upprepande, och bearbetade därför denna ytterligare. Vid intervjutillfällena användes 

våra mobiltelefoner för att spela in intervjun. Vetskapen om att det som sägs spelas in 

kan ha påverkat respondenternas svar, men vi anser att inspelning var nödvändigt för att 

vi skulle kunna bearbeta resultatet i efterhand. Vidare godkände samtliga respondenter 
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att intervjun skulle spelas in innan intervjutillfället, vilket vi ser som en indikation på att 

de inte tyckte det var jobbigt. Vår målsättning var att vi båda skulle vara närvarande vid 

samtliga intervjuer, men då en av oss blev sjuk vid de två sista intervjuerna togs beslutet 

att den andra skulle genomföra dessa själv. Detta beslut togs gemensamt då studiens 

tidsram inte gjorde det möjligt för oss att boka om dem. Detta kan ha påverkat resultatet 

så till vida att annorlunda följdfrågor kunde ha ställts om den andra av oss hade varit 

med, samt att dynamiken mellan samtliga personer i rummet kunde ha blivit annorlunda 

då man är tre istället för två. Vi anser dock att resultatet ändå inte bör skilja sig markant 

då vi i samtliga intervjuer talat utifrån samma teman och frågor då vår grund för 

samtliga intervjuer har varit vår intervjuguide. 

Analys 

Resultatet från intervjuerna analyserades sedan med hjälp av meningskoncentrering. 

Denna analysmetod gav oss ett strukturerat tillvägagångssätt och teman utvanns ur de 

transkriberade texterna, som sedan sammanställdes till ett resultat där både citat och 

sammanfattande text vävts samman. Till sist belystes resultatet mot den valda teorin för 

att ge studien ytterligare djup. 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att belysa behandlares uppfattningar om och erfarenheter av 

relationsskapande som en grund för förändring med klienter som blivit dömda för 

sexualbrott. Vi ville utforska vilka aspekter behandlare anser kan påverka skapandet och 

upprätthållandet av en relation mellan behandlare och klienter som är dömda för 

sexualbrott, samt på vilket sätt behandlare ser att relationen mellan behandlare och 

klienter som är dömda för sexualbrott kan påverka klientens förändringsprocess. 

Studiens syfte anses uppnått då resultatet belyser respondenternas tankar och 

erfarenheter kring aspekter som kan påverka relationsarbetet mellan behandlare och 

klienter som dömts för sexualbrott, samt hur denna relation kan påverka klientens 

förändringsprocess. Resultatet visar på att det finns olika aspekter som påverkar 

alliansen mellan behandlare och klient, och att den i sin tur påverkar klientens 

förändringsprocess.  

Relationsskapande  

Denna studie visar att respondenterna anser relationen vara central i behandling av 

klienter som blivit dömda för sexualbrott. Alliansen mellan behandlare och klient anses 

vara den viktigaste komponenten för ett lyckat behandlingsarbete, och upprättandet av 

alliansen kan påverkas av olika aspekter. Forskning styrker att relationen mellan 

behandlare och sexualbrottsklienter är en central och viktig del i behandlingsarbetet 

(Kozar & Day, 2012; Marshall m.fl., 2003a, 2003b). Respondenterna i denna studie 

anser alliansen vara viktigare än behandlingsmetoden som används, och menar att om 

inte en fungerande allians existerar mellan behandlare och klient är metoden som 

används irrelevant då relationen ligger till grund för behandlingen. Att relationen mellan 

behandlare och klient är viktig för en fungerande behandlingsallians och ett lyckat 

behandlingsarbete framkommer både i forskningen och i resultatet av denna studie. 

Denna studies syfte var att undersöka just relationens betydelse, men det bör nämnas att 

metoden som används i behandling inte ska ses som irrelevant.  Marshall m.fl. (2003b) 

har funnit att relationen mellan behandlare och sexualbrottsklienter är åtminstone lika 
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viktig som behandlingsmetoden, men deras resultat tyder inte på att den skulle vara 

viktigare. De två delarna skulle förslagsvis kunna ses som beroende av varandra. En 

behandlingsallians behöver ett syfte för behandlingen, något som en metod kan bistå 

med. En metod eller manual behöver ett klimat i vilket den har möjlighet att tillämpas, 

vilket en god allians ger. 

Respondenterna i denna studie föreslår att det finns egenskaper och förmågor hos 

behandlaren som kan påverka alliansen både positivt och negativt. Att ha en empatisk 

förmåga, vara genuint intresserad av klienten, vara ödmjuk och närvarande i mötet med 

klienten anses vara aspekter som gynnar alliansen. De resultat Marshall m.fl. (20003b) 

har funnit stödjer respondenternas uppfattningar om att empati hos behandlaren är en 

viktig förutsättning för ett lyckat alliansbyggande mellan behandlare och klienter som 

blivit dömda för sexualbrott. Resultatet av Harkin & Beechs (2007) undersökning 

indikerar att om behandlaren saknar empati gentemot klienten finns en risk att den 

terapeutiska alliansen skadas. Detta kan hända om behandlaren ser på klienten som en 

brottsling som ska avtjäna ett straff istället för en klient som ska få hjälp för sin 

problematik. I von Wrights (2000) relationella perspektiv beskrivs empati som en 

nödvändighet för att ett gott möte där en intersubjektivitet mellan personer ska kunna 

uppstå, och där dessa personer blir påverkade av varandra. Utan empati kan inte en sann 

intersubjektivitet uppstå, och det goda mötet riskerar att gå förlorat. Empati verkar 

således vara en främjande aspekt i relationsskapandet med personer som blivit dömda 

för sexualbrott. 

Respondenterna har belyst hur kunskap hos behandlaren i form av erfarenhet eller 

utbildning kan påverka relationsarbetet med sexualbrottsklienter. Att som behandlare 

vara utbildad och besitta kunskap ses övergripande som något positivt som underlättar 

den professionella hållningen och förmågan att vara medveten om vad som händer i 

rummet och med klienten. Erfarenhet gör det även enklare för behandlaren att 

kombinera behandlingen utifrån manualen och klientens individuella behov. Det 

framkommer dock att kunskap ibland kan ha en negativ effekt om den används på fel 

sätt. Exempel på detta som nämns av respondenterna är om behandlaren intar en 

expertroll gentemot klienten eller bemöter och drar slutsatser om klienten baserat på 

generaliseringar. Jung m.fl. (2011) och Harkin & Beech (2007) lyfter vikten av 

utbildning och specialistkompetens hos behandlare som arbetar med 

sexualbrottsklienter. Jung m.fl. (2011) menar att utbildning är viktigt för att minska 

risken att behandlares fördomar ska ta överhanden vid behandlingen, och betonar vikten 

av att som behandlare vara medveten om sina fördomar. Vi finner det intressant hur 

erfarenhet kan ses som något som både skapar fördomar i form av generalisering och 

samtidigt motverkar dem i form av utbildning. Att som behandlare inte enbart besitta 

kunskap, utan även reflektera över den kunskapen och sina egna fördomar kan 

förslagsvis vara en strategi för att motverka att kunskap blir något negativt som hämmar 

relationsskapandet.  
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Förändringsprocessen 

Förändringsarbetet med sexualbrottsklienter beskrivs handla mycket om att arbeta kring 

den skam och förnekelse som ofta finns hos klienterna. Respondenterna beskriver att det 

är viktigt att behandlaren ser positivt på klienten och att behandlaren fungerar som en 

spegel mot klienten och samhället i övrigt. Att bekräfta de positiva egenskaper klienten 

har och belysa klientens goda sidor är strategier behandlare använder sig av för att få 

klienten att släppa taget om skammen som kan omge honom. Klienten kan på detta sätt 

känna att om behandlaren kan acceptera honom och se positivt i honom så finns en 

chans att övriga samhället också kan göra det, och detta kan skapa en motivation. Även 

Marshall m.fl (2003b) har funnit att positiv bekräftelse från behandlaren är en lyckad 

strategi i förändringsarbetet med sexualbrottsklienter.  

Respondenterna i denna studie beskriver att en viktig del för att förändringsarbetet ska 

kunna gå framåt är att behandlaren vågar fråga de svåra frågorna, och även vågar höra 

svaren. Detta anses vara nödvändigt för att en förändring och utveckling ska vara 

möjlig, och även för att klienten inte ska tappa förtroende för behandlarens kompetens 

som annars kan hända om behandlaren inte vågar ta i de svåra sakerna. Det understryks 

dock att när och på vilket sätt de svåra frågorna ställs är viktigt och att det måste 

hanteras professionellt och lyhört. När klienten berättar är det viktigt att behandlaren 

inte förfäras eller avbryter klienten utan klarar av att lyssna och bemöta det på ett icke-

dömande men vägledande sätt. Harkin & Beech (2007) rekommenderar att behandlare 

som arbetar med sexualbrottsklienter använder sig av en stöttande behandlingsstil där 

bekräftelse och positiv respons på framsteg ingår. De avråder samtidigt från att utöva en 

konfrontativ behandlingsstil innehållande konfliktfyllda konfrontationer. Att ställa svåra 

och utmanande frågor kan ses som en konfrontation, men om det är en skadlig sådan 

känns svårt att veta. Kanske är det tidpunkten, alliansen och sättet frågorna ställs på som 

avgör om det är en skadlig konfrontation eller en nödvändig del i förändringsarbetet? En 

av respondenterna i denna studie beskrev att det viktigaste i början av behandlingen var 

att ställa frågor på ett icke-dömande sätt, och att man som behandlare accepterade 

svaren som klienten gav även om de svaren kanske inte var helt sanna. Det viktiga 

betonades av denna respondent vara att klienten kände att behandlaren lät honom 

berätta sin egen version av händelsen utan att bli misstrodd. Detta skulle kunna vara ett 

sätt där de svåra frågorna inte nödvändigtvis behöver ses som konfrontativa, utan 

snarare informativa från klientens håll. Detta tillvägagångssätt kanske tillåter de svåra 

frågorna att ställas utan att alliansen tar skada? 

Slutsatser och implikationer 

I vår undersökning fann vi att respondenterna anser att relationen mellan behandlare och 

klient är viktig vid behandlingsarbete med klienter som blivit dömda för sexualbrott. 

Resultatet visar på att alliansen mellan behandlare och klient anses vara den viktigaste 

delen i behandlingsarbetet, och att den står över vilken metod som används. Vi fann att 

respondenterna ansåg det finnas olika aspekter som kan påverka alliansen, och att 

ansvaret för att en god allians skapas ligger hos behandlaren. Beteenden, egenskaper 

och erfarenhet hos behandlaren, likväl som synen på klienten anses vara aspekter som 

kan påverka upprättandet och vidmakthållande av en god allians. Resultatet av denna 

studie visar även att alliansen mellan behandlare och klient kan påverka klientens 

förändringsprocess. En god relation gör att möjligheten att gå in på de svåra frågorna 
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finns, och detta är enligt respondenterna nödvändigt för att förändringsarbetet ska gå 

framåt. Genom att skapa en god relation med klienten där han känner sig accepterad och 

empatiskt bemött kan behandlaren främja klientens förändringsprocess.  

Resultatet av denna studie visar att respondenterna anser att teoretisk kunskap och 

praktisk erfarenhet kan vara positivt såväl som negativt. Det positiva anses vara att 

kunskapen kan bidra till en professionell hållning hos behandlaren och trygghet i 

behandlarrollen medan negativa aspekter kan vara om behandlaren intar en expertroll 

eller börjar generalisera och låter fördomar styra i mötet med klienten. Dessa resultat 

kan knytas till förtrogenhetsfällan som Jenner (2004) beskriver att det finns en risk att 

hamna i då man arbetar som professionell i motivationsarbete. Förtrogenhetsfällan 

beskrivs av Jenner som något som kan uppstå då man inte kritiskt granskar den kunskap 

eller erfarenhet man besitter utan okritiskt låter den diktera fritt i behandlingsarbetet. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara just det respondenterna i denna studie beskrivit om 

risken att generalisera i mötet med klienter på grund av den erfarenhet man som 

behandlare har av tidigare klienter. Jenner beskriver att den kritiska granskningen av 

den kunskap man tror sig ha är viktig för att se till att det är just kunskap och inte 

fördomar som man som professionell arbetar efter, något som är förenligt med resultatet 

av denna studie. Aspelin & Persson (2011) beskriver hur kunskap kan ses som något 

som främst inhämtas genom det mellanmänskliga mötet i praktiken, inte utbildning i 

teorin. Detta styrker tanken att generalisering är farligt för professionella behandlare då 

det i mötet med klienter inte enbart är vi som vägleder dem, utan slutgiltligen faktiskt vi 

som behandlare som utbildas och insamlar kunskap i dessa möten. En möjlig slutsats 

som skulle kunna dras från detta är att det som professionell är positivt att besitta 

kunskap, men att självreflektion och omprövande av denna kunskap, är nödvändigt.  

Samtliga respondenter i denna studie har beskrivit att det är viktigt att behandlaren kan 

se bortom det brott som klienten har begått. Behandlaren behöver i mötet med klienten 

kunna möta vem personen är, inte bara vad den har gjort. Det poängteras att det är 

viktigt att förstå att klienten inte består av sina dåliga handlingar utan även av de goda 

sidor han har, och att ingen är sitt brott. Att kunna skilja på person och handling 

framhålls som viktigt i förändringsarbetet. I von Wrights (2000) relationella perspektiv 

beskrivs människan som ett vem vars person inte definieras utifrån dennes egenskaper 

eller handlingar, utan som en person som blir till den den är i mötet med andra 

människor. Utifrån detta perspektiv ses människors konstruerande som en social process 

istället för något förutbestämt. Detta betyder att vi aldrig kan veta på förhand vem en 

människa är eller kan bli utan detta måste upptäckas i det intersubjektiva mötet. För att 

upptäcka detta krävs en förmåga från behandlaren att visa vem den själv är (Aspelin & 

Persson, 2011), vilket även innebär att vi som behandlare måste vara beredda att 

acceptera att mötet med klienter även kommer att förändra oss. Vid förändringsarbetet 

med sexualbrottsklienter kan kärnan därmed föreslås finnas i relationen som uppstår 

mellan behandlare och klient, då det är detta möte som kan avgöra vem klienten kan 

komma att bli. 

Denna studie bidrar med kunskap som kan vara av värde för personer som arbetar i 

yrken där man arbetar med människor. Vår studie belyser vikten av goda relationer 

såväl som vikten av att som professionell vara medveten om vilka aspekter som kan 

påverka dessa. Detta kan vara relevant för behandlingspedagoger då de olika 

arbetsområdena som yrket innefattar ofta kretsar kring relationsarbete, inte bara med 

människor som begått sexualbrott.  
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Bilaga I  

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål inför den kommande intervjun. 

Vårt intresseområde i uppsatsen handlar om att belysa behandlares uppfattningar om 

och erfarenheter av relationsskapande som en grund för förändring med klienter som är 

dömda för sexualbrott, och vilka aspekter som är av betydelse för att en positiv relation 

mellan behandlare och dessa klienter ska kunna skapas. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle kunna vara mycket 

intressant att få ta del av. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som lägst har magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket även examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

Med vänlig hälsning, Hanna Ek & Jenny Strandberg  

Växjö, 2015-01-21 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Katarina Magnusson  

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg  

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg  
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Bilaga II  

Missiv 

Missiv till deltagare i vår studie  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem.  

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för 

att inte delta längre.  

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien.  

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom oss, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.  

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 

Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för.  

Med vänlig hälsning, Hanna Ek & Jenny Strandberg 

Växjö, 2015-01-21 

 

Handledare: Katarina Magnusson  

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg  

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter Ekberg  
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BILAGA III 

Intervjuguide 
Erfarenheter hos behandlaren 

Hur ser din utbildning ut? 

 

Hur länge har du arbetat med klienter som är dömda för sexualbrott? 

Hur kom det sig att du började arbeta med målgruppen? 

 

Hur skulle du beskriva ditt arbete och de klienter du arbetar med? 

Är din syn på målgruppen annorlunda nu än innan du började arbeta med dessa? 

 

Hur ser du på dig själv som behandlare?  

Vilka faktorer tycker du är viktiga som behandlare med målgruppen? 

 

Vilka möjligheter och svårigheter upplever du i arbetet med dina klienter?  

 

Vad tror du är viktigt att tänka på vid arbete med klienterna för att främja deras 

förändringsprocess/behandlingsresultat?  

Relationen till klienten 

Hur tänker du kring alliansen mellan dig som behandlare och dina klienter?  

Anser du den vara viktig? På vilket sätt?  

 

Hur arbetar du med att skapa en allians mellan dig och dina klienter?  

 

Vilka aspekter hos behandlaren anser du vara främjande respektive hämmande vid 

skapandet och upprätthållandet av en god allians mellan behandlare och klient?  

 

Hur tror du att klientens behandling kan påverkas av alliansen mellan behandlare och 

klient? Påverkar tvånget något? 

 

Hur tror du att en god relation kan uppnås?  

Hur tror du att en negativ relation kan undvikas? 

 

Hur tror du att klientens förändringsprocess kan påverkas av alliansen mellan 

behandlare och klient?   

Personlig lämplighet hos behandlaren 

Anser du att man bör ha särskild utbildning för att få arbeta som behandlare med 

målgruppen? Varför?  

 

Tror du att attityder och beteenden hos behandlaren har betydelse för upprättandet av 

en god allians mellan behandlare och klienter? Vilken? 

Tror du det finns vissa beteenden som väcker motstånd? 
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 Har du något att tillägga? 

 


