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Although  “naming and shaming” paedophiles are growing in Sweden, professionals working 

with the rehabilitation and treatment of paedophiles describe that the naming and shaming 

might not prevent child sex abuse. On the opposite naming and shaming alienates the 

perpetrator from any ordinary life. The alienation could lead them to only having other 

paedophiles as friends. Previous studies show that professionals are often distancing 

themselves from working with paedophiles, even if there is competence. Studies also show 

that paedophiles are seldom seeking help due to of fear of stigmatization. The aim of this 

study was to describe social workers perception of “paedophiles” and to find out the action 

contingency among social workers regarding clients that express such feelings. A qualitative 

method with semi-structured interviews was used. Seven social workers and one psychologist 

were interviewed. Previous research has been confirmed as many professionals actively 

choose not to work with perpetrators even though they believe the perpetrators deserve 

adequate help. The data was analysed referring to Hasenfelds theory of human service 

organizations and the concept of cognitive dissonance. Organizations that are not specifically 

built to treat perpetrators and paedophiles are apparently not prepared to help them.  
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Tack 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de personer vi intervjuat, utan er hade studien 

inte gått att genomföra! Vi vill även tacka vår handledare för de intressanta diskussioner vi 

fört under terminen, seminarieledare för bra synpunkter och våra klasskamrater för moraliskt 

stöd. 

 

  Rebecka Sundlin & Martin Fyhr, Kalmar 5e juni 2015 
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1. Inledning 
 
1.1 Högsby 
Den 27 januari 2014 började en ung man praktisera på en förskola i Högsby. Den tredje april, 

tre månader senare, har han begått minst 25 sexuella övergrepp mot små barn. I Tingsrättens 

dom mot mannen går att läsa att mannen redan som tonåring begått övergrepp mot två yngre 

släktingar och att han alltid har känt att det är fel, men att han inte kunde stoppa sig själv (B 

1163-14). Han sökte aldrig hjälp för sina pedofila tankar.  Mannen är idag uthängd med namn 

och bild på flera sidor på internet. Sexuella övergrepp mot barn påverkar i princip alla. En 

påverkad grupp är de som begår övergrepp mot barn. De som begår sexuella övergrepp mot 

barn porträtteras i dagspressen som människor som helt olika oss andra. De dömda förövarna 

bor på skyddade avdelningar på fängelser och de hålls oftast avskilda från andra patienter 

inom rättspsykiatrin. Lik väl är förövarna en utsatt grupp där de individer som vill och kan ta 

emot behandling borde få den utan risk för att bli stigmatiserade i mötet med professionella.  

 När övergreppen i Högsby inträffade blev vi väldigt osäkra på vårt blivande 

yrkesliv. Hur kan vi som nyutexaminerade socionomer bemöta en person som begått 

övergrepp mot barn? Vad har utbildningen gett oss för verktyg för att hantera våra egna 

känslor och lyckas behålla vår professionella roll i mötet med människor som har gjort saker 

vi finner fruktansvärda? Som föräldrar till ett barn i förskoleåldern har vi svårt att känna 

empati med någon som begått sexualbrott mot barn. Som blivande socionomer måste vi 

istället se dessa människor som en kategori hjälpsökare. Det hatet mot pedofiler vi kan känna 

i vårt privatliv får inte ta över vår professionella yrkesroll.  

 Den forskning och de uttalanden vi kommer presentera bildar en ram där 

pedofilerna och de professionella båda kopplas till stigmatiserande processer. Det finns 

forskare som menar att kunskapen om pedofiler är låg och att det är just kunskap som behövs 

för att minska antalet övergrepp mot barn. Det finns människor med pedofila tankar som ger 

uttryck för rädslan att bli stigmatiserad i mötet med professionella och de professionella som 

delvis bekräftar bilden, de vill inte hjälpa eller upplever sig inte ha kunskapen och förmågan 

att hjälpa. Bilden av de professionella är tämligen ensidig och de studier som genomförts är 

ofta av kvantitativ sort där respondenterna inte getts möjlighet att själva reflektera över sina 

uttalanden. Denna uppsats syftar därför till att med en kvalitativ metod undersöka hur det 

sociala arbetet påverkar den professionellas syn på pedofili och omvänt.  
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1.2 Problembakgrund 
Niklas Långström, psykiatriprofessor vid Karolinska institutet, beskriver vad som kan hända 

när någon blir uthängd. “En uthängd person kan förlora jobb, vänner och nätverk. Risken ökar 

då att man söker sig till likasinnade, det är lätt i dag genom internet. Då minskar inte återfalls-

risken, den ökar i stället”. Han syftar då till den trend där allt fler propagerat för att ett 

offentligt uthängande av sexbrottsdömda skulle minska övergreppen mot barn. Niklas 

Långström beskriver vidare att just eftersom sexbrott mot barn väcker sådana starka känslor 

hos människor är det extra viktigt att ”göra sådant som inte bara ’känns rätt’ utan som också 

bevisligen minskar antalet övergrepp mot barn. En viktig förutsättning är goda kunskaper om 

pedofili och vad som påverkar risken för att förövare ska agera ut mot barn” (DN 2011-05-

23). 

 Vad är då goda kunskaper om pedofili? Vilka är riskerna för att pedofilerna 

agerar ut tankarna? Vem ska ha dessa kunskaper? Som blivande socionomer upplever vi en 

otydlighet kring vems ansvar det är att behandla och hjälpa människor som uttrycker pedofila 

tankar. Sara Jahnke et al. refererar till två studier som visar att majoriteten av respondenterna 

av olika anledningar tog avstånd från att behandla pedofiler. Intressant i sammanhanget är att 

samtliga respondenter var antingen psykoterapeuter, läkare eller psykologer (Jahnke et al. 

2014). Om dessa grupper med specialkompetens inom behandling tar så starkt avstånd från att 

arbeta med personer med pedofili, hur ska en socionom med mer generell utbildning där 

uppdraget är att behandla alla klienter som individer och se hela personen och dennes 

sammanhang förmå känna empati och vilja hjälpa? Börje Svensson (2012) menar, i likhet 

med Niklas Långström, att hatet mot pedofilen inte leder till färre övergrepp, snarare fler, 

eftersom skammen leder till att personen inte vågar söka hjälp. Richard Kramers (2011) studie 

av pedofilers rädsla för att bli stigmatiserade av professionella, och rädsla inför att bli 

uthängda på grund av sitt hjälpsökande, bekräftar Svenssons (2012) argument.  

 I Sverige finns i nuläget en hjälplinje, PrevenTell, dit den som upplever sin 

sexualitet som ett problem kan ringa och få stöd och rådgivning. PrevenTell är till för alla 

som upplever problem med sin sexualitet, inte bara pedofiler. På PrevenTells hemsida går att 

läsa att av 400 samtal handlar var fjärde om att den som ringer har ett sexuellt 

tändningsmönster mot barn. PrevenTell är kopplat till Centrum för andrologi och 

sexualmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Där finns en 

öppenvårdsmottagning som jobbar riktat mot, bland annat, män och kvinnor med 

hypersexualitet och avvikande sexualitet. På mottagningen bedrivs diagnostisering och 

behandling av de män och kvinnor som har ett sexuellt tändningsmönster mot barn. På 
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mottagningen jobbar psykologer, läkare, kuratorer, sexologer och terapeuter. I Sverige 

genomförs i nuläget en studie där pedofiler behandlas med ett medel för prostatacancer. Efter 

en sökning på Google inser vi att detta är det som finns, som är särskilt riktat mot personer 

som upplever problem med sin sexualitet, eller är rädda att de ska begå övergrepp mot barn. 

De debattartiklar som skrivits och den forskning som bedrivs går i nästan alla fall att härleda 

till Karolinska universitetssjukhuset eller till personer knutna till sjukhuset. De som redan 

begått övergrepp mot barn och dömts för brottet kan dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk 

vård. Vad som ingår i den rättspsykiatriska vården, eller hur den behandlingen går till, har vi 

inte funnit svar på.   

 

1.3 Definition av pedofili 
Pedofili är en typ av parafili, där även hebefili ingår som kategori. Parafilier är psykiska 

sjukdomar som karaktäriseras av återkommande sexuella fantasier om barn. För pedofilerna 

är objektet för fantasierna (barnet) prepubertala, medan de som är sexuellt attraherade av barn 

som just kommit in i, eller är i, puberteten benämns hebefilier. Att ha begått sexuella 

övergrepp mot barn innebär inte per automatik att diagnosen pedofili är aktuell, även om 

övergreppen kan användas som kriterier vid diagnostisering. För att diagnosen pedofili skall 

ställas krävs att de ”sexuella begären eller fantasierna orsakar betydande besvär eller 

problem i relationer med andra personer” (SBU 2011, s 39). Pedofili är inte tillräcklig som 

enda riskfaktor för att begå övergrepp. Precis som med andra diagnoser och psykosociala 

problem finns ett antal risk och skyddsfaktorer som påverkar ifall personen begår sexuella 

övergrepp eller inte. Att ha ett sexuellt tändningsmönster mot barn innebär att barn gör 

personen sexuellt upphetsad. Det betyder inte per automatik att personen är pedofil, även om 

det kan göra det, det betyder inte heller att personen har eller kommer att begå övergrepp, 

men det kan göra det (ibid).  

 Enligt SBU-rapporten, Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga 

sexuella övergrepp mot barn (2011), finns det inte några enskilt utmärkande drag, diagnoser 

eller erfarenheter som ligger till grund för att förklara varför vissa personer en eller flera 

gånger begår sexualbrott mot barn. De flesta forskare betraktar beteendet som komplext och 

det orsakas av flera samtidigt interagerande riskfaktorer. Av rapporten går att utläsa att 

personer som begår sexualbrott mot barn, jämfört med personer som inte begår brott, oftare 

har beteendeproblem, aggressivt beteende, alkoholproblem, depressiva symtom, bristande 

sociala färdigheter eller dåligt fungerande kärleksrelationer (ibid.). Utifrån detta kan vi tydligt 

se att riskfaktorerna inte skiljer sig åt från riskfaktorer för att begå andra typer av brott. De 
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riskfaktorer som presenteras ovan är faktorer som många gånger syns i andra sammanhang, 

exempelvis socioekonomisk utsatthet.  

 Rapporten lyfter dock fram ett par faktorer som skiljer förövarna från andra 

brottslingar. Jämfört med andra brottslingar har de som begår sexuella övergrepp mot barn 

oftare avvikande sexuellt beteende, hypersexualitet, eller så har de själva varit offer för 

sexuella övergrepp under barndomen. Dessa riskfaktorer skiljer sig delvis från person till 

person och betydelsen av riskfaktorerna varierar över tid och beroende på sammanhang. 

Sexuella övergrepp mot barn är sällan ett direkt resultat av en psykisk störning, 

missförhållanden under uppväxten eller ett direkt symtom på någonting annat (SBU, 2011).  

Enligt SBU (2011, s26) är mellan 20 och 30 procent av de misstänkta förövarna ungdomar. 

Vuxna män är förövare i över 70 procent av de fall som leder till åtal.  

 Enligt BRÅs rapport, 1990:6, begår de unga förövarna ofta grova sexuella 

övergrepp, de definieras i rapporten som ”mycket avancerade sexuella handlingar” (Martens, 

1990, s 84). Detta är något som inte stämmer överens med hur allmänheten ofta föreställer sig 

förövaren. En vanlig stereotyp är den av en ensam man som uppehåller sig nära barn och 

inväntar tillfälle att förgripa sig. Enligt SBU rapporten (2011) varierar ålder, riskfaktorer och 

motiv. Ofta är förövaren en vän eller en nära släkting, det kan också vara en kvinna eller ett 

barn i samma ålder (ibid.). Vem som är förövare går inte säga på förhand men det är tydligt 

att den stereotypa bilden av förövaren inte stämmer.  

 Sammanfattningsvis går det att säga att sexuella övergrepp mot barn inte kan 

ges någon entydig förklaring ur förövarens perspektiv. Precis som med andra diagnoser och 

andra typer av brottslighet är det många faktorer, både risk och skyddsfaktorer, som 

samspelar. När vi i den löpande texten skriver ”pedofiliproblematik” menar vi allt som går att 

härleda till sexualbrott mot barn och diagnosen pedofili. 

   

1.3 Problemformulering  
Den hjälp och det stöd som finns att få för de som vill ha hjälp i förebyggande syfte, innan de 

begått övergrepp mot barn, är tämligen skral eller i alla fall svår att hitta och få information 

om. Hjälpen är centraliserad och specialistkompetensen finns i stor utsträckning i Stockholm. 

Människor lever dock över hela landet, och de med ett sexuellt tändningsmönster mot barn 

finns således också i hela landet. Roland Imhoff synliggör i en studie att när det talas om 

pedofili och övergrepp mot barn tolkas det nästan alltid som att övergreppet redan begåtts, 

och personen som söker hjälp i förebyggande syfte riskerar att betraktas som förövare, trots 

att inget övergrepp har begåtts (Imhoff, 2014).  
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 Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets menar att socialt arbete är, 

bland annat, en normativ praktik som befinner sig i skärningspunkten mellan det offentliga 

och det privata livet. När normerna i samhället får medborgarna att agera på ett visst sätt är 

det sociala arbetets praktik med och formar och påverkas av normerna. Den enskilde 

socialarbetaren är alltså påverkad av sitt sammanhang och sin nutid som vilken individ som 

helst (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Många gånger är socialtjänst eller psykiatri 

de första myndigheter personer i utsatta situationer tar kontakt med. Det är därför viktigt att 

belysa de föreställningar socionomer har om personer som uppvisar ett sexuellt 

tändningsmönster mot barn eftersom att klientens rädsla inför att söka hjälp är tätt 

sammanvävd med rädslan att bli stigmatiserad i mötet med den professionella.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studien avser att undersöka och analysera hur socionomer resonerar kring arbetet med 

pedofiliproblematik. Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur det sociala arbetet 

påverkar den professionellas syn på pedofili och människan med pedofili och omvänt.  

 

För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågeställningar.  

 

1. Vilka föreställningar om ”pedofiler” har socionomer som är verksamma inom 

organisationer där de kan möta klienter/brukare som är misstänkta för eller dömda för 

sexualbrott mot barn?  

2. Hur får socionomer kunskap och stöd i sin yrkesroll för att kunna möta 

klienter/brukare som är misstänkta för eller dömda för sexualbrott mot barn? 

3. Vilken handlingsberedskap har organisationerna? 

4. Vilka likheter och skillnader finns mellan att hantera pedofiliproblematik och annan 

klientproblematik? 

 

 

2. Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning. Vi börjar med att presentera forskning om pedofilens 

rädsla för stigmatisering för att sedan gå vidare till forskning om allmänheten och 

professionellas bild av pedofili. Sedan presenteras forskning om straffande attityder och 

kapitlet avslutas med en genomgång av vårdandets utmaningar och en sammanfattning. 
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Tanken med upplägget är att läsaren skall kunna följa den väg pedofilen färdas och det 

motstånd pedofilen kan möta.  

 
2.1 Rädslan att söka hjälp 
Richard Kramer1 kallar personer som är sexuellt intresserade av minderåriga för MAPs 

(minor attracted person). Han beskriver hur personer med pedofila tankar förväntar sig att bli 

stigmatiserade i möten med professionella. Denna rädsla för stigmatisering uppges vara den 

största anledningen till varför personen inte söker hjälp. Rädslan består av en mängd olika 

saker, bland annat rädslan för att uppfattas som en brottsling eller potentiell brottsling vars 

känslor måste rapporteras till andra i deras privata sfär. De (MAPs) fruktar att de 

yrkesverksamma ska göra felaktiga antaganden om deras beteende och motiv och den rädslan 

gör att de undviker att söka hjälp (Kramer, 2011). Finns det någon verklighet bakom rädslan? 

 Monit Chueng och Needha McNeil Boutte-Queens studie fokuserar på de 

känslomässiga reaktioner socialarbetare fick första gången de arbetade med ett fall där 

sexualbrott mot barn var aktuellt. De känslor som framträder tydligast är ilska mot förövaren, 

empati med barnet och rädsla att inte kunna hantera situationen. Socialarbetaren känner 

skuldkänslor inför att inte kunna hantera situationen och ambivalensen inför att antingen 

hjälpa eller straffa förövaren. Något som framträder tydligt är att när socialarbetaren vill 

straffa förövaren känner socialarbetaren ingen skuld (Chueng & McNeil Boutte, 2000). 

Studien berättar för oss att respondenterna i denna studie känner och reagerar på ämnet 

ungefär likadant som i de studier där allmänheten och andra professionella har tillfrågats (jmf. 

Imhoff, 2014 & Jahnke et al., 2014). Det som syns när dessa två studier presenteras bredvid 

varandra är att den rädsla de potentiella förövarna känner inför att bli stigmatiserade i mötet 

med professionella i högsta grad kan bli verklighet.  

 
 
2.2 Avståndstagandet 
Att människor med psykiska problem har rätt att söka hjälp, och rätt att få hjälp, håller nog 

majoriteten med om. Ändå är det en stor andel professionella som tar starkt avstånd från att 

behandla en viss kategori hjälpsökande, de med pedofila tankar. Sara Jahnke et al. visar på 

hur merparten av respondenterna i en tysk och i en finsk studie inte vill arbete med pedofiler, 

eller personer som uppger att de har pedofila tankar. Anledningarna till detta uppger 

respondenterna vara kunskapsbrist men även egna fördomar och attityder. Avståndstagandet 

                                                
1	  Kramers forskning presenterades på en forskarkonferens.  
   Presentationen är refererad till av flera forskare, bland annat Jahnke et al. (2014).  
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blir problematiskt bland annat eftersom pedofila tankar, eller diagnostiserad pedofili, är en av 

de största riskfaktorerna för att begå övergrepp mot barn (Jahnke et al. 2015.). Pedofili 

uppfattas av allmänheten som en av de värsta diagnoserna. Så många som 26 procent av 

respondenterna i en engelsk studie uppger att de tycker att pedofiler borde dö och endast 14 

procent svarar att de skulle kunna prata med en pedofil (Jahnke et al., 2014).  

 

2.3 Önskan att straffa 
Roland Imhoff har studerat straffande attityder (puntive attitudes). Han har genomfört två 

olika studier där två olika grupper har fått svara på en mängd påstående om ”pedofiler” 

respektive ”personer med sexuellt intresse för barn”. Resultaten visar att genom att använda 

sig av begreppet pedofil ökar viljan att straffa personen hos respondenten. Resultatet visar 

också att begreppet pedofil nästan alltid kopplades till benägenhet att begå övergrepp, och i de 

flesta fall tolkades begreppet som att övergrepp redan begåtts. Båda benämningarna 

kopplades dock samman med övergreppsbenägenhet även om begreppet ”pedofiler” ledde till 

ökad vilja att straffa personen (Imhoff, 2014). Ett resultat i studien som sticker ut är att även 

om respondenterna inte antog att pedofilen begått något brott var önskan att straffa lika stark, 

vilken tyder på att det är pedofilens tankar respondenterna önskar straffa. Imhoff 

argumenterar för att stigmatiseringen av pedofiler, och personer med barn som sexuell 

preferens, kan leda till att de inte vågar söka hjälp. Han beskriver hur samhällets normer 

nästan förutsätter, och önskar, en straffande attityd mot pedofiler. Han gör en jämförelse 

mellan hur samhället behandlar och agerar i relation till personer med andra psykiska 

sjukdomar, där relationen mellan samhället och den sjuke istället fokuserar på behandling, 

även när sjukdomen anses vara farlig för personerna runt den diagnostiserade (Imhoff, 2014). 

Detta står i stark kontrast till önskan att straffa pedofiler, inte behandla dem.  

 
 
2.4 Vårdandets utmaningar 
Reet Sjögren undersöker i sin avhandling ”Att vårda på uppdrag kräver visdom” den 

rättspsykiatriska vården av dömda sexualbrottslingar och relationen mellan vårdare och 

patient. Sjögren beskriver att vårdandet av pedofiler och personer som förgripit sig sexuellt på 

barn kräver mod och att en viktig förutsättning för att hantera den vårdande rollen är att 

personalen är trygga i sig själva och har reflekterat över vad vårdandet kan innebära. Många 

gånger uppger vårdarna i studien att de känner sig vilsna och som att de är ute på okänt 

vatten. Vårdarnas känslor av obehag blandas med osäkerhet på den egna förmågan att hjälpa. 

Dessa blandade känslor skapar ibland en känsla av meningslöshet vilket leder till att 
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vårdarens hela yrkesidentitet rubbas. Många gånger leder osäkerheten till en rädsla för att 

fråga patienten svåra frågor eller att vårdaren helt undviker ämnet (diagnosen eller domen). 

Vårdarna beskriver också svårigheter med att få det kollegiala lärandet att fungera eftersom 

atmosfären ofta blir hätsk och dömande gentemot patienterna vilket gör det svårt att reflektera 

professionellt. Att framgångsrikt vårda en patient kräver att vårdaren har förmågan att ta en 

professionell roll och visa, och känna, empati med patienten oavsett vilket brott eller diagnos 

patienten har. Vissa av vårdarna beskriver hur de i privatlivet kan känna avsmak över 

pedofilers brott, medan de i sin professionella roll måste ta sig förbi den känslan och arbeta 

med sig själva för att behandlingen skall lyckas (Sjögren, 2004.)  

 

2.5 Sammanfattning 
Ur den tidigare forskning som presenterats ovan finns ett mönster där Imhoffs (2014) 

resonemang kring straffande attityder går att följa genom samtliga avsnitt. De professionella 

som har behandlingskompetens och respondenter utan behandlingskompetens tar alla avstånd 

från pedofilen. De känslomässiga reaktioner som förövaren framkallar i mötet med 

professionella är i första hand ilska mot förövaren och empati för offret. De vårdare som 

arbetar aktivt och medvetet med förövare som är dömda för sexualbrott mot barn är många 

gånger osäkra på hur de skall bemöta förövaren och vårdarna brottas med sina privata känslor 

inför sexualbrottslingar. Imhoff menar att normerna i samhället förutsätter en dömande och 

hatisk attityd mot pedofiler (Imhoff, 2014). Det är denna norm vårdarna upplever svår att 

förhålla sig till när de i sitt yrke möter människor som inte passar in i mallen allmänheten 

kallar pedofili. Forskningen kan sägas bekräfta de farhågor pedofiler har som presenterats i 

Kramers (2011) studie.  

 

 

3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi presentera vår valda metod, urvalsprocessen och tillvägagångssätt 

samt resonera kring studiens tillförlitlighet. Vi kommer även beskriva hur vi analyserat vårt 

empiriska material.  

 
3.1 Kvalitativa studier  
Denna studie har en kvalitativ ansats vilket innebär att den är tolkningsinriktad, hermeneutiskt 

inspirerad, och att tyngdpunkten ligger på att försöka förstå den sociala verkligheten. Alan 

Bryman beskriver att en kvalitativ metod utgår från att den sociala verkligheten skapas i 

samspelet mellan individer, den ontologiska ståndpunkten är alltså konstruktionistisk 
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(Bryman, 2008 s341). Eftersom studien syftar till att undersöka socionomers tankar och 

uppfattningar om vissa företeelser och eftersom socionomernas reflektioner över sina 

uttalanden kommer spela en viktig roll i det empiriska materialet är den kvalitativa metoden 

ett relevant val.  

 Data inhämtades genom kvalitativa, semistrukturerade, intervjuer. Det innebär 

att forskaren har en lista över specifika teman som intervjun rör sig runt, en så kallad 

intervjuguide (se bilaga 1). Denna uppsats ämne är ett känsligt sådant eftersom det ställer 

frågor kring professionalitet och känslor. Vid intervjutillfället finns en risk att 

intervjupersonen går i försvar eller säger det hen tror att forskaren vill höra. Ett sätt att hantera 

detta är intervjua tillräckligt många för att i möjligaste mån upptäcka ett potentiellt mönster. 

Detta handlar även om studiens mättnad, det brukar talas om mättnad när intervjuerna inte 

längre tillför någon direkt ny empiri, den nya empirin snarare bekräftar den tidigare insamlade 

och temat är uttömt och tillräckligt varierat (Bryman, 2008, s435-436). I vårt fall blev det 

tydligt när den sista intervjun genomfördes att datan var tillräckligt nyanserad för att studiens 

frågeställningar skulle vara möjliga att besvara.  

 Vid kvalitativa studier är det forskaren som väljer vilken data som skall samlas 

in, men även vilken data som skall tolkas som mest betydelsefull (Bryman, 2008, s368). Ett 

problem som kan uppstå är när intervjun skall transkriberas. Beroende på vem som 

transkriberar materialet kan datan tolkas olika. Vi undvek den fällan genom att båda lyssna 

och läsa varandras transkriberingar och korrigerade om något inte verkade stämma. Det kunde 

exempelvis vara så att Rebecka transkriberade och upptäckte ett potentiellt tema, eller hade 

svårt att förstå vad intervjupersonen sa, då lyssnade Martin igenom samma avsnitt för att se 

om även han upptäckte temat eller kunde höra vad intervjupersonen sa. 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
3.2.1 Urval 
 I kvalitativ forskning görs urvalet ofta medvetet i vad som kallas avsiktligt urval, där 

utmaningen består i att veta vilken grupp som ger den mest relevanta datan för studien. Robert 

K Yin beskriver att vid den här typen av urval är det viktigt att urvalet inte ger intryck av att 

vara vinklat på ett sådant sätt att just dessa personer valts ut på grund av att de bekräftar 

studiens syfte. När deltagare väljs ska ambitionen vara att försöka hitta deltagare som kan ha 

varierade uppfattningar om ämnet (Yin, 2013, s93-95).   
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 Det ideala för denna studie vore att vi som forskare handplockade socionomer, 

att vi gjorde ett avsiktligt urval, för att på det sättet kunna få variation bland 

intervjupersonerna. Bryman beskriver det som att forskaren gör ”sitt urval utifrån en önskan 

om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (problemformuleringen)” 

(Bryman, 2008, s434). Det avsiktliga urvalet kan vara svårt att genomföra utan tillräcklig 

insyn i de verksamheter forskaren ämnar undersöka. Ett antal chefer inom olika verksamheter 

(BUP, Barnahus, öppenvård inom psykiatri, Karolinska institutet och Frivården) kontaktades 

och informerades om studiens syfte. Cheferna gav oss då tillåtelse att kontakta deras 

medarbetare eller så vidarebefordrade de själva informationen. Åtta intervjupersoner visade 

intresse. En kurator inom psykiatrin, en familjebehandlare på BUP, en kurator på BUP, en 

familjerättssekreterare inom Socialtjänsten, en programledare inom Frivården, en psykolog 

vid Karolinska institutet och två socialsekreterare från ett Barnahus. Intervjupersonerna fick 

då det formella informationsbrevet (se bilaga 2) och tid bestämdes för intervju. Den 

övergripande målsättningen var att intervjua åtta professionella inom psykiatri och socialtjänst 

med socionomutbildning. Sju av åtta intervjupersoner har socionomutbildning, dock med 

olika yrkesroller. En av intervjuperson har psykologutbildning. Att intervjupersonerna har 

olika yrkesroller och arbetsplatser innebär att studien kan fånga upp fler nyanser än om 

intervjupersonerna alla arbetat i samma stad, på samma arbetsplats. En nackdel med 

intervjupersonernas olika yrkesroller är att datan omöjligt kan besvara hur exempelvis 

gruppen ”socialsekreterare” ser på en viss sak, eftersom antalet intervjupersoner som har 

rollen ”socialsekreterare” är för få.  

 Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne beskriver hur forskaren genom att 

intervjua (minst) åtta personer minskar risken för att empirin, och därmed resultatet, är 

beroende av enskilda personers uppfattningar av fenomenet som studeras (Eriksson-

Zetterquist & Arne, 2011, s44). Målet med att intervjua åtta personer är uppnått. Däremot har 

vi inte haft kontroll över urvalsprocessen eller kunnat styra vem intervjupersonen är, eller 

exakt vilken roll i verksamheterna denne haft. Det har inte upplevts som något hinder för 

inhämtningen av data, men utan kontroll över urvalet blir inte studien så fokuserad och 

inramad som den vore om vi hade haft total kontroll.  

 
3.2.2 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
Den semistrukturerade intervjun är flexibel på så sätt att forskaren kan följa intervjupersonen 

och låta intervjupersonen styra över vad som får störst utrymme i intervjun. Det sker med 

hjälp av följdfrågor som forskaren antingen har förberett innan intervjun eller som formuleras 
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under intervjuns gång. När forskaren har ett tydligt fokus för studien är den semistrukturerade 

intervjun bättre lämpad än den helt ostrukturerade intervjun eftersom den semistrukturerade 

intervjun följer samma mönster vid alla intervjutillfällen (Bryman, 2008, s413-416). Eftersom 

studien vill öppna för intervjupersonernas reflektioner men samtidigt är i behov av att alla 

intervjuer följer samma mönster passar de semistrukturerade intervjuerna bättre i detta fall än 

exempelvis helt ostrukturerade intervjuer där forskaren i princip bara ger intervjupersonen ett 

tema att utgå ifrån. 

 Intervjuerna genomfördes i ett förhållandevis tidigt skede, dels på grund av att 

möjligheten gavs, men också på grund av att intervjuguiden arbetades fram i ett tidigt skede. 

Vi har båda genomfört intervjuer, dock med varierande roller. Den av oss som har haft 

huvudansvar för intervjuguiden (se bilaga 1) har också informerat intervjupersonen om 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) vid intervjuns start. Vid intervjuns start har även 

våra olika roller förtydligats för intervjupersonen. Den av oss som inte hade huvudansvar för 

intervjuguiden antecknade och ställde vissa följdfrågor. Intervjun följde till en början 

intervjuguiden och avslutades sedan med en friare del där den tidigare forskning som ligger 

till grund för denna studie diskuterades.  

 Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver att kvalitativa intervjuer tenderar att 

vara mellan 45-60 minuter långa, vilket också möjliggör att både intervjupersonen och 

intervjuaren orkar behålla koncentrationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s45). Som 

mest genomfördes två intervjuer på samma dag, med en timme emellan dem för att fokusera 

om och titta igenom våra anteckningar. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme. 

 En kortare telefonintervju genomfördes. Att intervjun blev just via telefon 

berodde på det geografiska avståndet. Intervjuguiden kortades ned för att anpassa den efter 

tidsramen. Detta innebar att intervjun inte tillät långa reflektioner eller följdfrågor, snarare 

blev intervjun väldigt konkret. Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver telefonintervjuer 

som mest lämpade för att tala om sakförhållanden, och mindre lämplig för att fånga upp 

känslor och nyanser hos intervjupersonen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s46).  

Telefonintervjun upplevdes inte som något problem, empirin intervjun tillförde gav snarare 

resultatet ytterligare nyanser. Telefonintervjun genomfördes med psykologen vid Karolinska 

Institutet och fokuserade på sakförhållanden kring arbetet med pedofiler.  

 Intervjupersonerna fick ingen exakt information om att intervjun skulle handla 

om just pedofili. Informationsbrevet som gavs (se bilaga 2) beskrev att intervjun skulle 

handla om föreställningar om stigmatiserade grupper. Vi valde att göra så eftersom vi inte 

ville att intervjupersonerna skulle förbereda sig för mycket och därmed ge oss riktade svar. 



 

 
 

15 

Intervjupersonerna fick dock vid första kontakten veta att de hade möjlighet att inhämta 

information om studiens syfte, ifall ovissheten kändes jobbig. Ingen av de kontaktade 

socionomerna uttryckte en sådan önskan. Psykologen vid Karolinska institutet kontaktades 

och fick direkt veta vad intervjun skulle handla om, på grund av den kortare intervjutiden.  

 

3.2.3 Transkribering 
Samtliga intervjuer transkriberades. Ljudfilen fördes från inspelningsapparaten, vanligtvis en 

mobiltelefon, till en dator och raderades sedan från inspelningsapparaten eftersom 

inspelningarna innehöll namn på intervjupersonerna och deras arbetsplatser. Detta gjordes 

eftersom Vetenskapsrådet framhåller vikten av att inspelningar eller dokument som innehåller 

information som kan härledas direkt till intervjupersonen hålls åtskilt från obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjun transkriberades sedan, ord för ord. I resultatet presenteras 

citaten i formen av skriftspråk, istället för talspråk. Citaten presenteras så dels för att öka 

läsbarheten, men också för att skydda intervjupersonerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

beskriver hur en presentation av citat i formen av talspråk kan vara sårande för 

intervjupersonen, men det kan också avslöja för mycket om intervjupersonen i de fall där 

språket innehåller exempelvis en tydlig brytning eller dialekt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011, s 53).  

   

3.2.4 Analys 
Bryman beskriver att ett av de vanligaste angreppssätten inom kvalitativ forskning är en 

tematisk analys. Den tematiska analysen innebär att forskaren har ögonen öppna och söker 

efter återkommande uttalanden och likheter och skillnader. Bryman menar att det inte finns 

någon tydligt specificerad procedur för hur den tematiserade analysen skall gå till men att den 

syftar till att kategorisera data och göra den begriplig (Bryman, 2008, s528-530). Eriksson-

Zetterquist och Ahrne menar att en fördel med att forskaren genomför transkriberingen själv 

är att forskaren lär känna sitt material på nytt och möjliggör att analysen av data påbörjas 

redan under transkriberingen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s52-56). Att lyssna på 

intervjun i sin helhet ännu en gång, och samtidigt läsa transkriberingen, gjorde att 

analysprocessen satte igång redan då och många potentiella teman upptäcktes under 

transkriberingen. När transkriberingarna var färdiga lästes de igenom flera gånger och 

färgkodades in under olika teman, exempelvis tema ”känslor inför förövaren”. Dessa teman 

delades sedan upp i mindre teman när skillnader och likheter upptäcktes. Resultatet av de 

olika temana skrevs sedan och analysen gjordes av hela temat. 
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3.2.5 Uppsatsprocessen och ansvarsfördelning 
Genomgående i uppsatsarbetet har vi båda tagit lika stort ansvar. En viss fördelning har skett i 

litteraturgenomgången. Vi har skrivit vissa delar var för sig men vi har alltid gått igenom 

texten tillsammans för att uppsatsen skulle få en helhet. Vi transkriberade hälften av 

intervjuerna var och läste sedan igenom varandras transkriberingar. Vi började med att läsa 

igenom transkriberingarna och markera i texten när intervjupersonen uttryckte något som 

verkade kunna bli ett tema. När vi gått igenom alla intervjuerna skapade vi ett dokument där 

datan fördes in under olika temakategorier. På det sättet blev det första, grova, resultatet 

tydligt för oss och det gav oss en bra bild av materialet. Datan analyserades sedan gemensamt. 

  

3.2.6 Studiens tillförlitlighet 
Bryman resonerar kring studiers trovärdighet och beskriver att det handlar om att forskarens 

beskrivning av ett fenomen måste vara trovärdigt i andras ögon. Ett sätt att kontrollera om 

trovärdigheten är hög är att de som deltagit i studien ges möjlighet att studera resultatet, detta 

brukar kallas respondentvalidering (Bryman, 2008, s 354). Vi har ingen möjlighet att låta våra 

intervjupersoner läsa resultatet innan uppsatsen publiceras, men de kommer ges möjlighet att 

ta del av resultatet i ett senare skede.  

 Studiens överförbarhet handlar om ifall resultaten av studien går att överföra, 

generalisera, till en annan miljö (Bryman, 2008, s 355). I vårt fall är inte målet med studien att 

resultaten skall gå att generalisera eller applicera på alla. Vi har dock haft en bredd när det 

gäller intervjupersonerna, som alla arbetade inom olika verksamheter inom det sociala 

arbetets fält, vilket tyder på att resultatet ändå går att generalisera i viss mån.  

 Studiens pålitlighet handlar i korthet om genomförandets transparens. Forskaren 

ska redovisa alla faserna av genomförandet för att vetenskapssamhället skall kunna bedöma 

huruvida kvalitén är tillräckligt hög men även om de metodologiska val som gjorts och de 

teoretiska slutsatser som görs är välgrundade (Bryman, 2008, s 355). Vi har i denna uppsats 

strävat efter att redovisa vårt tillvägagångsätt så noga och beskrivande som vi har haft 

förmåga.  

 Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att forskaren säkerställer att hen har 

agerat i god tro. Det skall alltså vara tydligt att forskarens personliga värderingar inte påverkat 

utförandet av eller slutsatserna av studien (Bryman, 2008, s355-356). Eftersom detta är en C-

uppsats, och vi är studenter, är det svårt för oss att anta om vi lyckats med denna punkt. Vi har 

hela tiden strävat efter att kontrollera varandra och inte låta våra personliga åsikter influera 

hur exempelvis resultatet framställts, samtidigt är kvalitativ forskning den svåraste 
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forskningen att göra helt objektiv eftersom forskaren tolkar och inhämtar empirin face-to-face 

med de personer forskaren ämnar studera. Forskaren är alltså alltid i någon mån med och 

påverkar studiens utfall.   

 
3.3 Etiska överväganden 
 
3.3.1 Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
Denna uppsats ämne kan vara känsligt och det krävs ständiga etiska överväganden för att 

studien ska vara möjlig att genomföra. Det blir extra viktigt att intervjupersonerna inte känner 

sig utsatta och påhoppade utan att datainsamlingen blir ett tillfälle för intervjupersonerna att 

reflektera fritt med så lite påverkan som möjligt från intervjuaren.  Vi förhåller oss 

genomgående till Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 För att informationskravet skulle uppfyllas skickade vi ut ett informationsbrev 

som innehöll information om vad deltagandet i studien innebar. Detta brev innehöll 

information om det frivilliga deltagandet samt att deltagaren kan avbryta sin medverkan när 

helst hen önskar. Samtyckeskravet innebär att forskare ska inhämta ett samtyckte från 

deltagarna och att de har rätt att avbryta sin medverkan utan att det medför några negativa 

följder eller att de utsätts för otillbörlig påtryckning om detta skulle ske. Intervjupersonerna 

informerades i inledningen till intervjun om samtyckeskravet, samt via informationsbrevet, 

och vi informerade om att de kunde avböja att besvara frågorna om de ville. 

Intervjupersonerna informerades även om möjligheten att helt avbryta sin medverkan.  

 Empirin transkriberades och avidentifierades. Så långt det var möjligt tog vi bort 

de markörer som skulle kunna leda till att intervjupersonerna identifierades.  

 När studien är genomförd kommer materialet att raderas. Vi gör detta för att 

följa konfidentialitetskravet som är till för att skydda respondenten. Nyttjandekravet innebär 

att de uppgifter som inhämtas för studiens syfte inte får användas eller lånas ut till 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Uppgifterna får inte heller 

användas mot den enskilde för beslut som kan medföra men för deltagaren. Även detta krav 

uppfylls genom att empirin raderas efter genomförd studie.  

 

3.3.2 Asymmetriska möten  
Gunvor Andersson & Hans Swärd argumenterar för att i princip alla möten med 

intervjupersoner är asymmetriska (Andersson & Swärd, 2008, s237). Forskaren är den som 

söker svar på en fråga, vet vilka frågor som ska ställas och många gånger, som i vårt fall, vet 

inte intervjupersonen något om intervjuns tema. När forskaren vill fånga och studera känslor 
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och värderingar blir det viktigt att intervjupersonen har tillgång till ett språk som kan 

verbalisera upplevelserna och förmedla känslan. Andersson & Swärd menar att forskarens 

största utmaning är att uppmärksamma den intervjuades perspektiv och inte tro att det bara 

finns ett perspektiv (forskarens) eller ett sätt att se på ”verkligheten” (Andersson & Swärd, 

2008, s238). Ett sätt, som vi använde oss av, för att låta intervjupersonen få större inflytande 

är att tänka på den intervjuade som medskapare till intervjun. Intervjupersonen ges då 

möjlighet att påverka följdfrågorna och får på så sätt större utrymme att beskriva sitt 

sammanhang och reflektera (Andersson & Swärd, 2008, s238).  

 Eftersom det ämne denna uppsats handlar om kan röra upp känslor hos 

intervjupersonerna, vi visste exempelvis inte om de själva varit utsatta för någon form av 

övergrepp, kändes det extra viktigt att de intervjuade fick stort utrymme under 

intervjusituationen så att vi fick tid att känna av hur långt vi kunde ”pressa” ett visst ämne. 

Även utifrån det faktum att intervjupersonerna inte delgavs någon förhandsinformation om 

vad intervjun skulle handla om kändes det extra relevant att vi var lyhörda för 

intervjupersonernas känslor inför de ställda frågorna.  

  

 
4. Teoretisk ram 
 
 
4.1 Inledning 
Nedan presenterar vi den teoretiska ram som genomsyrar analysen av resultatet. Peter 

Svensson beskriver det som att ”ett visst teoretiskt perspektiv definierar utsiktspunkten för 

forskaren och sätter på så vis ramarna för vad som bör och kan studeras i samhället”. 

Svensson beskriver vidare hur teorier är aktuella på olika sätt där forskaren kan skapa en ny 

teori, utveckla och ifrågasätta befintliga teorier eller analysera sin empiri med hjälp av teorier 

(Svensson, 2011, s188-189). Avsnittet inleds med Yeheskel Hasenfelds teori om 

människobehandlande organisationer. Teorin bildar ramen för analysarbetet och fokuserar på 

alla delar i samhället, från makro till mikronivå men ger här framför allt utgångspunkten för 

att diskutera betingelser för det sociala arbetet. Normer och normalisering är en del i 

processen som handlar om hur människan accepterar, eller inte accepterar nya företeelser och 

gör de normala, eller onormala. Slutligen presenteras Leon Festingers teori om kognitiv 

dissonans, som är en del av attributionsteorierna, för att förstå hur människors 

handlingsstrategier formas av betingelser i den omgivande miljön. 
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4.2 Människobehandlande organisationer som moraliserande praktiker 
Hasenfeld kallar de organisationer, vars funktion och syfte är behandlande, skyddande, eller 

till för att förändra människors liv för människobehandlande organisationer (eng. human 

service organizations). Dessa organisationer skiljer sig, enligt Hasenfeld, från andra på 

framförallt två punkter. För det första har dessa organisationer en direktkontakt med klienten, 

och organisationens mål är oftast att förändra eller forma klientens liv eller de omständigheter 

i klientens liv som gör att hen sökt sig till organisationen. För det andra har organisationen 

mandat att skydda och förbättra klienternas välfärd. Detta mandat är också det som 

legitimerar organisationens existens (Hasenfeld, 1983, s1). 

 Hasenfeld argumenterar för att människobehandlade organisationer, och särskilt 

de som har fokus på förändringsarbete, är delaktiga i en moralisk praktik. Hasenfeld menar att 

de handlingar som organisationen utför för klienterna, eller bistår klienterna med, inte bara är 

en service, utan att handlingen eller insatsen även innehåller moraliska förutsättningar för 

genomförandet och det önskade utfallet. Även det sätt organisationen kategoriserar sina 

klienter på är enligt Hasenfeld moraliska, eftersom kategoritillhörigheten i sig kan legitimera 

att organisationen beter sig på olika sätt. Denna kategorisering påverkar även klienterna, som 

kan internalisera organisationens bild av dem själva och deras värde (Hasenfeld, 2000). 

 En annan aspekt på organisationernas moraliska praktik är när det handlar om 

resurser. Människobehandlande organisationer resursfördelar, och det gör organisationen 

utifrån moraliska förutsättningar om vem som förtjänar resursen. Även om det kan tyckas 

vara så att organisationen har organisatoriska ramar som bestämmer vem som har rätt till vad, 

är det ändå så att de ramarna beslutats av någon, och därigenom är moralen närvarande i hela 

kedjan, från ramarnas tillkomst till beslut om en enskild skall få tillgång till en resurs eller 

inte. Hasenfeld beskriver detta sista skede som det skede där den enskilda socialarbetaren 

själv tolkar organisationens moraliska ambition och ges möjlighet att influera individen 

utifrån sitt egna moraliska tyckande (Hasenfeld, 2000).  

 Hasenfeld (2000) ger exempel på hur den moraliska praktiken kan se ut och 

beskriver hur en person med hög social status anses vara tillförlitlig och skapar motivation 

hos organisationen, i kontrast till en person med låg social status som tvingas genom gå 

”moraliska tester” innan hen får tillgång till organisationens resurser (ibid.).  

 Hasenfeld menar att moralen och de moraliska förutsättningarna färdas genom 

fyra olika skikt, från makro nivå till mikronivå. På makronivå finner vi politikerna (1), de 

olika partierna, de som styr över pengar, resurser och lagar. För att deras mål skall vara 

legitima krävs att deras ideologier, som har moralen inbäddad i sig, når ut i organisationerna. 
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Dessa ideologier och mål tolkas sedan på lokal nivå (2), av lokala politiker och andra 

nyckelpersoner som skall implementera ideologin eller målet i närområdet. Här kan en viss 

anpassning ske. Organisationen (3) som skall utföra arbetet gör i sin tur en egen tolkning, men 

kan inte heller tolka allt för fritt, eftersom de som beslutar om resurserna vill få sina egna mål 

uppfyllda. Sist, men inte minst, agerar den enskilda socialarbetaren (4) utifrån dessa 

moraliska riktlinjer. Socialarbetaren ges stort utrymme att själv tolka och implementera den 

förutbestämda moralen på denna mikronivå, men även frihet att implementera och rättfärdiga 

sina egna beslut utifrån sina egna moraliska uppfattningar (Hasenfeld, 2000). Det Hasenfeld 

menar är att socialarbetaren konstruerar klientens moral, och därmed värdighet till stöd, 

utifrån sin egen uppfattning, en uppfattning som alltid går att legitimera med stöd av 

organisationen.  

 

4.3 Normalitet och normalisering 
Börje Svensson, terapeut med lång erfarenhet av behandling av bland annat pedofiler, 

resonerar kring att vi människor verkar ha ett behov av att kategorisera människor, så att vi 

sedan kan projicera vår rädsla, vårt hat och vårt förakt på den kategori av människor, som på 

förhand är definierade som olika oss själva. Svensson beskriver att det som avviker från det 

normala inte bara utgör ett hot mot det stabila samhället (Svensson, 2012, s21). Det utgör 

också ett hot mot oss själva och våra primitiva impulser att släppa allt och göra likadant. När 

någon begår en våldtäkt, ett mord eller ett sexuellt övergrepp mot ett barn, försöker 

människan hitta sätt att skilja ut förövaren från det normala, distansera förövaren, så att hen 

inte ska vara lik den man själv är. Anna Meeuwisse resonerar också i dessa banor och 

beskriver, att för att det onormala ska uppstå som kategori måste vi först konstruera det 

normala. Hon beskriver att kategorier som normal och onormal är en förhållandevis ny 

företeelse som tog form i slutet av 1700-talet. Innan det handlade det normala snarare om det 

ideala, något att sträva efter men förmodligen ouppnåeligt (Meeuwisse, 2007, s35-37).  

 Kerstin Svensson resonerar kring normalitet som något som aldrig är homogent. 

Hon menar att ett samhälle aldrig genomsyras av exakt samma normer, och att normerna 

snarare är kontextbundna och att det med varje norm kommer avvikelser. Hon beskriver det 

som att ”med en sociologisk förståelse av att normen representerar det kulturellt önskvärda 

kan man säga att olika kulturella sammanhang skapar olika normer” (Svensson, 2007, s 19). 

Hon menar med detta att olika kulturer också finns inom samma lands gränser, och att 

kulturen kan handla om arbetsplatsens kultur, hemmets kultur och i princip alla sammanhang 

där människor samlas. De olika normerna skapar en dynamik i samhället, med avvikelserna 
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som motpol och utmanare av normen. Avvikelserna kan dels hota normen, men också bidra 

till förändring2. Trots avvikelserna som kan driva fram en normförändring agerar de flesta 

människor som de förväntas göra (Svensson, 2007, s 18-21).  

 Socialt arbete har traditionellt sett en tydlig normativ ambition. De som är 

verksamma inom socialt arbete vill (oftast) hjälpa människor baserat på att de tror att en 

förändring är rätt och vore bra för personen. Samtidigt har socialarbetare och andra som 

arbetar inom det sociala arbetets sfär lagar och regler att förhålla sig till, som bildar dels en 

strukturell ram för hur och på vilket sätt hjälpen skall förmedlas till klienten, men även en 

normativ ram. Det innebär således att ”det sociala arbetets praktik är ett uttryck för de normer 

som styrt utformningen av uppdraget, men också att varje socialarbetares normer avspeglas i 

arbetet” (Svensson, 2007, s 21). Ur detta kan vi dra slutsatsen att de normer som samspelar är 

de organisatoriska normerna som rymmer lagstiftningen och uppdragets mål, arbetsplatsens 

normer och den enskilde socialarbetarens normer. Hur dessa normer samspelar, vilken norm 

som får störst eller minst utrymme, påverkar i sin tur tredje part, alltså klienten.  

  

4.4 Kognitiv dissonans  
Attributionsteori utvecklades ursprungligen av Fritz Heider. I korta drag handlar det om att 

belysa hur människor tenderar att tillskriva andra människor egenskaper baserat på ett första 

intryck, eller utifrån en egenskap individen förväntas ha. Haloeffekten innebär att människor 

tenderar att se andra som antingen positiva eller negativa. Alla de attribut den andra har ses då 

genom ljuset av det positiva eller negativa (Heider, 1958, s182-183). Exempelvis kan vi tänka 

att om en person begår sexualbrott mot ett barn är brottet det enda som personen kopplas 

samman med. Det enda attribut personen har kvar när andra betraktar personen är således 

brottet. Allt annat positivt som personen har gjort försvinner, och förväntningarna blir sådana 

att personen som begått brottet förmodligen också är elak mot sin hund, har stökigt hemma 

och dricker för mycket.  En person som är omtyckt förväntar vi oss istället vara snäll mot sina 

djur och ha välstädat hemma. För att förstå hur det kan komma sig att vi tillskriver olika 

människor olika egenskaper, och hanterar de föreställningarna olika, är teorin om kognitiv 

dissonans användbar.  

 Leon Festingers teori om kognitiv dissonans utvecklades under 1950-talet. I 

grunden kan den sägas handla om den obehagskänsla människor känner när det de tidigare 

trott om verkligheten plötsligt inte stämmer överens med hur det är. Detta kan låta krångligt 

och abstrakt men Festinger menar att människor upplever kognitiv dissonans varje dag, i små 
                                                
2	  Knutagård (2011 s141) ger ett målande exempel av hur synen på manliga prostituerade förändrats.	  
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portioner. Det kan vara en så enkel sak som att någon planerar att springa utomhus och 

förväntar sig soligt väder. När det sedan börjar regna precis innan den planerade turen känner 

personen ett visst obehag. Detta exemplifierar den kognitiva dissonansen. Människor strävar 

alltid efter att minska den kognitiva dissonansen. Festinger ger ett exempel om rökning. Låt 

oss säga att vi har en rökare som plötsligt får veta att rökning är farligt. Dissonans uppstår. 

Personen kommer nu sträva efter att minska dissonansen. Hen kan antingen sluta röka och då 

minska dissonansen. Hens uppfattningar (kunskap) om rökning stämmer nu överens med det 

hen gör (slutat röka). Personen kan också välja att fortsätta röka men söka efter information 

som visar att rökning inte är farligt. Dissonansen minskar även då om personen lyckas hitta 

belägg för att rökningen inte är farlig (Festinger, 1976, s6). Det kan dock vara svårt att minska 

dissonansen. Då blir dissonansen konstant och obehagskänslorna inför det egna beteendet 

eller känslan består.  

 Teorin kretsar kring tre begrepp som är viktiga att förstå för att teorin ska vara 

användbar: Med kognition menas all kunskap, alla uppfattningar om världen, alla 

uppfattningar om jaget och alla uppfattningar om andras beteenden som människor har. 

Konsonans kan sägas vara den stadga, den harmoni, människor känner när deras uppfattningar 

stämmer överens med hur de agerar. Dissonans är den inkonsekvens som uppstår när vi gör 

eller känner något som inte följer den stadiga linje konsonansen innebär. För att förtydliga: 

människan vet att det inte är bra att vara hungrig (kognition). Människan äter mat för att inte 

bli hungrig (konsonans). En dag blir människan väldigt hungrig (dissonans uppstår). 

Människan kommer då göra allt den kan för att sluta vara hungrig (Festinger, 1976, s6-9).  

   

4.5 Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur socialarbetare hanterar sina fördomar och 

föreställningar. Eftersom fördomar och föreställningar förutsätter att någon har en bestämd 

uppfattning av världen kan de ovan presenterade teorierna göra det möjligt att skapa en 

förklaring av fenomenet. Hasenfelds beskrivning av hur moralen färdas genom olika skikt och 

hur olika organisationer ger förutsättningar att agera olika kan hjälpa oss förstå varför det 

agerandet skiljer sig mellan organisationer (Hasenfeld, 2000). Teorin om normalitet och 

normalisering handlar om hur olika fenomen i samhället konstrueras till antingen normala 

eller onormala vilket blir användbart för att förstå hur pedofili som fenomen kan förstås i 

denna samhällskontext. Leon Festingers teori om kognitiv dissonans handlar om att försöka 

förstå varför och på vilket sätt människor agerar och reagerar olika i relation till samma 
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fenomen vilket kan hjälpa oss att förklara intervjupersonernas olika reaktioner på samma 

fenomen (Festinger, 1976).  

 

5. Resultat och analys 
Vi kommer nedan att presentera vårt resultat som framställs integrerat och tematiserat i syfte 

att kunna analysera temat och inte endast enskilda individers uttalanden. Varje tema kommer 

innehålla vår tolkning av data. Citat utnyttjas för att förstärka tolkningen och analysen av 

temat. Bryman (2008, s 642-643) beskriver hur citat används för att ge läsaren en möjlighet 

att själv tolka data, men också för att bekräfta forskarens tolkning. Citaten utgör alltså en 

viktig del i att uppnå transparens, att läsaren skall kunna se hur forskaren använt data som 

stöd för slutsatserna av studien. Citaten förstärker bilden av att resultaten som presenteras 

skulle blivit samma även om en annan forskare genomfört studien (ibid.).  

 

5.2 Presentation av intervjupersoner 
Vetenskapsrådet (2002) framhåller vikten av att obehöriga inte skall få tillgång till de 

personuppgifter som rör personer som deltar i studier. Intervjupersonerna fick vid första 

kontakten veta att deltagandet var anonymt och att deras namn inte skulle presenteras i 

studien. Intervjupersonerna presenteras därför med fiktiva namn, för att öka läsbarheten men 

också för att göra texten mer levande. Alla intervjupersoner kommer inte citeras direkt i 

texten men alla intervjuer används i resultatet. 

 

Katarina: Nyligen pensionerad socionom med lång erfarenhet som chef inom socialtjänsten.  

Sofie: Kurator inom psykiatrin med några års erfarenhet av socialtjänst.  

Annie: Socionom med kris och trauma utbildning, bland annat. Jobbar nu som 

familjebehandlare. Lång erfarenhet av behandlingsarbete med familjer och ungdomar.  

Ola: Kurator inom barn och ungdomspsykiatrin med fram för allt föräldrastöd som uppdrag.  

Marie: Sexolog och psykolog. Arbetar i nuläget på en öppenvårdsmottagning som bland annat 

tar emot pedofiler.   

David: Socionom med uppdrag inom frivården. David är programledare för bland annat ROS 

som är ett program för dömda sexualbrottslingar.  

Malin: Socionom med erfarenhet av arbete inom individ och familjeomsorg. Arbetar nu på ett 

Barnahus.  

Matilda: Socionom med erfarenhet av, bland annat, familjehemsplaceringar. Arbetar nu på ett 

Barnahus.  
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5.3 Tankar om vem som är förövare 
Vår empiri visar att den stereotypa bilden av förövaren är en medelålders man som själv varit 

utsatt för övergrepp. I SBUs rapport om förebyggandet av sexualbrott mot barn (2011) går att 

läsa att i 70 procent av de fall som leder till åtal är den åtalade en vuxen man. Det innebär 

dock att 30 procent är ungdomar. Här beskriver Matilda mötet med en förövare som inte 

stämmer överens med den stereotypa bilden hon har av vem som är förövare. 

 
Jag skulle åka och omhänderta ett barn och berätta för en pappa att vi hade hämtat barnet i 
skolan på grund av att han hade våldfört, eller ja sexualbrott, så kom jag dit och så är det en 
helt vanlig man. Man ser något monster framför sig och så sitter, det kunde varit min 
pappa. Matilda 

 
Att förövaren är en vanlig man och inte det monster man föreställt sig innan gör dock inte att 

känslorna inför brottet minskar. Vi har funnit ett mönster där känslorna inför unga och äldre 

förövare går isär. När det är en ung förövare verkar det vara lättare att känna empati för 

förövaren. Empirin visar att flera väljer bort, eller inte vill, arbeta med dömda eller misstänkta 

pedofiler då de inte känner något hopp till en förbättring eller att de har kunskap nog för att 

hjälpa. Om det visar sig att den misstänkte förövaren är en ungdom verkar det vara lättare att 

känna empati och att se den misstänkte förövaren som offer för omständigheter hen inte 

kunnat styra över. Utifrån Festingers (1976) resonemang kring den kognitiva dissonansen som 

uppstår när människor känner obehagskänslor inför en verkligheten som inte stämmer överens 

med det de nu betraktar kan vi tänka oss att den socialarbetare som möter en förövare som 

inte passar in i den bild av förövare hen har måste minska dissonansen. Socialarbetaren hittar 

då omständigheter eller förklaringar till varför brottet begåtts, som gör att socialarbetarens 

empatiska känslor med den unge förövaren stämmer med verkligheten. En möjlig 

förklaringsmodell till varför unga förövare verkar vara lättare att möta kan alltså vara att 

socialarbetaren tänker: ”det måste vara så att förövaren själv varit utsatt för någonting, och är 

ett offer för omständigheterna, hur kan det annars komma sig att jag känner empati för 

förövaren?”. Katarina beskriver mötet med en ung förövare såhär:  

  

Alltså den var, den råkade vara en väldigt ung kille och alltså det, jag kände nog mest att 
det, att det var tragiskt. Katarina 

 

Att det är mer tragiskt när det är en ung förövare står i motsats till de resonemang som annars 

förts i vår empiri kring känslorna inför förövaren. Våra intervjupersoner beskriver hur det är 

svårt att tro att någon människa över huvud taget kan begå sexuella övergrepp, och att det 
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även är därför det blir svårt att sortera sina känslor inför förövaren. Känslor av avsky blandas 

med oro för det utsatta barnet, och det är på offret, barnet, som mest fokus läggs. Det upplevs 

lättare att hjälpa barnet än att hjälpa förövaren, och relationen till förövaren blir särskilt 

komplicerad när de egna fördomarna måste omvärderas.  

  Att förövare porträtteras i massmedia som monster är ett faktum som självklart 

även påverkar socialarbetare. Att inte låta den stereotypa bilden influera hur klienten sedan 

ses på är något som många av intervjupersonerna lyft fram. Det enklaste vore om de faktiskt 

var monster, men den professionella måste ha förmågan att se förbi sina fördomar. Sofie 

resonerar kring sina fördomar om vem som är pedofil. 

 
Då ser jag en man som är medelålders, haha […] Sen förstår jag att vem som helst kan 
vara pedofil. Så det är ju viktigt att bejaka sina fördomar. Sofie 

 

Att som professionell vara medveten om att pedofili tar sig uttryck på olika sätt är något som 

framför allt de intervjupersoner som arbetar i direkt kontakt med förövare eller brottsoffer lyft 

fram. Resonemang kring att det finns en människa bakom brottet och att alla inte agerar 

likadant, eller utifrån samma premisser är något framför allt en intervjuperson lyft fram. Hon 

beskriver här vem hon anser är pedofil.  

 
Det är de som vi brukar säga har tändningsmönster mot barn, och det kan ju se väldigt 
olika ut. Sen är det ju inte så att alla som är pedofiler utövar sex mot barn, flertalet gör det 
inte. Det är ju en sexuell läggning som vilken annan läggning som helst, eller ja, 
missförstå mig rätt, och långt ifrån alla utövar den. Ja, nu är det såhär att jag tänder på 
barn men man gör ingenting utan vissa av dem avskärmar sig eftersom de inte vill utsätta 
ett barn och vissa vill inte göra det, eller de flesta vill inte göra det. Och så finns det de 
som inte kan avhålla sig, utan utsätter barn. Det är pedofili. Malin 

 
Malins beskrivning av pedofili och de olika sätt den kan ta sig uttryck på kan också tolkas 

som ett sätt att minska dissonansen i relation till förövaren. Det verkar vara så att det är lättare 

för socialarbetaren att hantera en ångerfull klient som önskar att handlingen var ogjord. Detta 

är något som även David tar upp. Han beskriver det som problematiskt och provocerande när 

klienten förnekar eller förminskar sitt brott, vilket vi utifrån Festingers (1976) resonemang 

tolkar som att dissonansen blir för stor när klienten som utfört detta, i socialarbetarens ögon, 

avskyvärda brott inte ens ångrar sig.  

 
5.4 En önskan att förstå  
För att orka och kunna hjälpa sina klienter beskrivs det i vår empiri som en viktig faktor att 

kunna förstå och förklara varför klienten har gjort som hen gjort. Om socialarbetaren inte kan 
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hitta någon förklaringsmodell alls riskerar klientkontakten att bli lidande eftersom empatin 

och samarbetsalliansen beskrivs i empirin som något som hänger ihop med socialarbetarens 

förmåga att förklara och förstå brottet eller handlingen. I fallet med sexuella övergrepp 

framhåller vissa av intervjupersonerna en särskild vikt av att förklara handlingen, något vi 

kopplar till den föreställning som finns om att i princip alla som begår sexualbrott mot barn 

också själva har blivit utsatta för brott som barn eller unga. När en förklaring inte är möjlig att 

ge blir det också svårt att vilja hjälpa klienten. En av intervjupersonerna jämför sexuella 

övergrepp av barn med föräldrar som misshandlat sina barn. Hon beskriver hur alla föräldrar 

någon gång känt sig maktlösa och att det någonstans går att förklara och förstå att det rann 

över och slutade med att föräldern slog barnet. Att tänka sig att hon själv skulle begå sexuella 

övergrepp går däremot inte att förklara.  

 
Att som förälder känna att man skulle utsätta sitt barn för ett sexuellt övergrepp… det är 
så himla långt ifrån, jag tror det handlar lite om, dels att det är skrämmande och det är så 
främmande och det är så avskyvärt […] så långt ifrån en själv på något sätt, och då blir 
det en sådan stor avsky i det och då blir de personerna som, nästan som monster, det vill 
man inte ta i. Malin 

 
Att själv jämföra sig med klienten för att därigenom kunna förstå handlingen genom att hitta 

liknande händelser i sitt egna liv verka vara en vanlig strategi. Tanken på att det kan hända 

vem som helst är tröstande och underlättar kontakten med klienten. När det handlar om 

sexuella övergrepp upplevs handlingen så långt ifrån en själv att det blir svårt att ursäkta 

beteendet eller förstå beteendet utifrån en själv vilket kan leda till att viljan att hjälpa blir 

icke-existerande. När vi nu använder Hasenfelds (2000) resonemang kring det sociala arbetet 

som en moralisk praktik innebär avståndstagandet från klienten utifrån en brist på förklaring 

också att socialarbetaren konstruerar klienten som icke värdig att få hjälp. En person som 

begår ett brott eller utför en handling som socialarbetaren omöjligt kan förklara anses då ha 

låg social status. När personen med låg social status ska genomgå en process av det Hasenfeld 

kallar ”moraliska tester” kommer personen även där misslyckas, om han eller hon inte passar 

in i mallen för en värdig klient. I detta fall skulle det kunna vara så att klienten har varit utsatt 

för övergrepp själv och i någon mån går att konstruera som offer, vilket skulle innebära att 

hens sociala status höjs och hjälpsökandet blir lättare.  

 Frågan är då om socialarbetare alltid måste ha förklaringsmodeller för att kunna 

hjälpa. De av våra intervjupersoner som valt att arbeta med förövare lyfter fram för allt fram 

förmågan att se personen bakom brottet. Att hen är en människa med andra egenskaper än att 

bara vara förövare. Marie, som arbetar med behandling av män som har pedofila tankar, 
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beskriver att hennes patienter är personer med ett lidande, precis som alla andra patienter. 

Marie befinner sig i ett annat sammanhang än socialtjänst, och i hennes sammanhang är även 

den potentiella förövaren en person som skapar motivation hos organisationen. Klienten är 

alltså moraliskt godkänd utifrån organisationens förutsättningar. Något annat vore visserligen 

konstigt för en organisation som är inriktad på att behandla potentiella förövare. Det är dock 

intressant att göra jämförelsen mellan hur olika människobehandlande organisationer 

konstruerar klienternas värdighet och rätt till hjälp utifrån vad organisationen målgrupp är. 

Socialtjänsten som är till för att säkerställa klienternas välfärd och ge skydd i de fall där det 

behövs verkar inte vara förberedda på att även inkludera klienter som har andra behov än de 

klienter som organisationen ursprungligen skapades för. Organisationens moral medför 

problem för den enskilde socialsekreteraren som utan en godtagbar förklaring till handlingen, 

övergreppet, inte kan legitimera insatser som kan hjälpa klienten. Hasenfeld (2000) beskriver 

just detta, hur moralen och legitimiteten färdas från makronivån där beslut tas om 

resursfördelning, ner till mikronivån och den enskilde socialarbetaren som både ska 

upprätthålla och stå för organisationens riktlinjer och regler och samtidigt konstruera klienten 

så att hen passar in i organisationens mall. Malin som jobbar med offer och Marie som jobbar 

med potentiella förövare behöver därför olika förklaringar till klientens eller patientens 

handlande för att erbjuda stöd och hjälp, utifrån sina olika organisatoriska förutsättningar.  

 
 
5.5 Handlingsberedskap  
Vår empiri visar att det finns stora skillnader i hur man ser på och pratar om klienter med 

missbruksproblematik och pedofiliproblematik. De missbrukande klienterna beskrivs som 

lättare att hantera, med en problematik som är konkret. Matilda resonerar kring missbrukande 

föräldrar, och kring varför det kan vara lättare att hantera och jobba med än andra 

omsorgsbrister.  

 
Ett missbruk är så konkret. Det finns behandlingsmetoder, och det går att mäta om en 
förälder är drogfri eller inte. Matilda  

 

Samtliga som deltog i vår studie uppger att de har jobbat med klienter som har ett aktivt 

missbruk och att missbruksproblematik är vanligt förkommande. De missbrukande klienterna 

pratas om som människor i behov av stöd som uppmuntras att söka hjälp och även om den 

professionella inte har kunskapen att behandla missbruket vet man alltid var och vem som kan 

behandla. Missbruket beskrivs som något som kan hända alla, och det är därför lätt att känna 

empati för klienten. Vissa av intervjupersonerna beskriver att de tycker synd om missbrukare, 
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vilket ingen uttryckt när det gäller pedofiliproblematik. När en missbrukare är nykter eller ren 

är tilliten till att personen håller sig nykter större än den är till att en pedofil som genomgått 

behandling inte ska agera igen.  

 
Även om man genomgått behandling […] även om man önskar att man alltid 
förutsättningslöst skulle ge människor en andra chans så är det ett allvarligt brott att 
rädslan skulle finnas att det händer igen […] om man tänker att det handlar om en pappa, 
jag skulle ha svårt att tänka att ett barn ska vara själv med sin pappa som har utsatt. 
Matilda 

 

De mest framträdande känslorna inför klienter med pedofiliproblematik är avsmak, anstöt och 

avsky hos de intervjupersoner som inte arbetar med förövare. En av intervjupersonerna 

uppgav att hon skulle kunna hjälpa en person med pedofiliproblematik med krisstöd, men inte 

med behandling. De arbetsplatser som arbetar riktat mot förövare har riktlinjer för hur de 

arbetar, antingen genom behandlingsprogram eller konkreta strategier. Övriga arbetsplatser 

har inga särskilda policyers när det gäller arbetet med förövare, om det exempelvis skulle 

uppdagas under ett möte som handlar om något annat. Att vissa klienter har 

missbruksproblematik är något som nästan förväntas i vissa verksamheter, och under vissa 

omständigheter. Ingen har tagit upp att pedofili eller sexuella övergrepp skulle vara något den 

professionella ställer frågor om vid möten med klienten. Detta är dock något som också 

upplevs som ett problem eftersom det är tveksamt om en klient självmant skulle berätta om 

sexuella övergrepp, varken som offer eller förövare.  

 
Så länge vi inte ställer frågor om sexuella övergrepp så kommer det inte heller fram […] 
som är det mest skamliga och smärtande för dem. Annie 

 

Svensson (2007) resonerar kring att de rådande normerna förändras över tid. Missbruk av 

droger eller alkohol är inget nytt socialt problem. Det har funnits länge och framför allt är det 

ett socialt problem som fått stor plats i samhällsdebatten och en stor del av de verksamheter 

som finns inom det sociala arbetets fält är skapta för just det problemet. Som missbrukare i 

Sverige idag kan du söka hjälp för att bli fri från ditt missbruk och bli bemött med respekt av 

professionella med kunskap för att ge rätt behandling. En person med pedofila tankar däremot 

har enligt den tidigare forskning vi tagit del av en stor rädsla för att söka hjälp. Pedofili och 

den problematiken är i sig ingen ny företeelse men det normativa har hittills varit att det är 

offret, barnet, som behöver stöttning. Förövaren skall straffas. Den forskning som görs och 

den behandling som bedrivs är tydlig, det förebyggande arbetet fungerar och färre barn utsätts 
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för övergrepp när förövaren får adekvat hjälp. Normen är dock fortfarande, vilket blir tydligt i 

Matildas beskrivning av den konstanta rädslan att det ska hända igen, att förövaren alltid är 

förövare och att det förebyggande behandlingsarbetet därför inte är något som prioriteras.   

 
5.6 Kunskapsbildande 
Samtliga som deltagit i vår studie uppger att klimatet på arbetsplatsen är tillåtande och öppen 

för diskussioner och reflektioner kring svåra klienter, och hur de ska hanteras. Trots detta 

öppna klimat är det flertalet som uppger att när ens egna känslor för eller kring en klient blir 

svårhanterliga väljer den professionella att inte ta upp det i storgrupp. Den professionella 

väljer då istället att prata med någon eller några kollegor på ett mer ostrukturerat sätt. Dessa 

informella möten och handledningstillfällen kollegor emellan är något intervjupersonerna 

återkommit till som oerhört viktigt och nödvändigt, eftersom det ibland upplevs vara svårt att 

prata i storgrupp om de känslor som inte rör det direkta arbetet med klienten.   

  
Det är de situationerna där det finns lite skämmiga parallellprocesser, alltså där det kanske 
blir ganska personligt i och med att det som stör mig kanske handlar om mitt eget liv. Då 
blir det lite svårt. Ola 

 

Det Ola reflekterar kring här är den situation som kan uppstå när klienten framkallar en 

reaktion som är högst personlig och som därför inte känns lämplig att prata om vid 

exempelvis teamträffar eller handledningar med hela arbetsgruppen. Då väljer Ola att istället 

gå till en utvald kollega som Ola känner förtroende för. Samtliga i studien uppger att de har 

gott om teamträffar och möjlighet till handledning även om en del av intervjupersonerna har 

lyft fram att de träffarna ibland inte är tillräckliga och att de väljer att inte lyfta ämnen på 

grund av att händelsen ligger för nära i tid och att de ibland behöver mer tid att processa 

känslan själva.  

 Vår empiri visar att det är många som upplever att deras professionella 

utveckling underlättar i mötet med klienter som kan provocera och framkalla starka känslor. 

Erfarenheten och yrkeserfarenheten gör att de känslor som blev väldigt starka i början av 

karriären nu är lättare att hantera. Detta är något fram för allt de vi intervjuat som har en lång 

yrkeserfarenhet har lyft fram. Något direkt tidsspann för när det blir lättare har vi inte 

upptäckt, men det framhålls att med erfarenhet kommer ett lugn och en tro på den egna 

kunskapen. Det underlättar även att ha varit i liknande situationer förut. Malin resonerar såhär 

kring bemötandet av sexualbrottslingar.  
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Det är sådant avskyvärt känsligt brott eller så på det sättet som har svårt att förklara och 
förstå kanske. Nej men där kan jag absolut se stora skillnader i hur jag hanterar de frågorna 
nu och då. Förut var det mer personligt, alltså mot personen, nu är det mer kring brottet, 
alltså mycket mer fokus på den utsatta. Jag tror att där har jag lärt mig att göra en skillnad 
på person och brott. Malin 

 

Malin reflekterar vidare kring vikten av att det blir bra för barnet. Hon menar att det inte kan 

bli bra för barnet om den professionella hyser agg mot föräldern, oavsett vad föräldern har 

gjort. Att kunna göra skillnad på person och brott, och se förbi brottet, är något som inte vuxit 

fram på grund av handledning eller utbildning utan snarare något som kommer med 

erfarenhet. Vi har upptäckt en skillnad där de som arbetar med offer eller i närheten av offer 

resonerar kring bemötandet av förövare som något som behöver bli bra för att gagna det 

utsatta barnet. De som arbetar med förövaren talar istället om vikten av ett bra bemötande för 

förövarens skull, som i det sammanhanget också talas om som utsatt och med ett stort lidande 

som förtjänar att bemötas med respekt för sin skull och inte enbart för offrets skull. De som 

arbetar i direkt kontakt med förövaren uppger att de har fått utbildning i ämnet, även om 

yrkeserfarenheten framhålls som det som spelar störst roll. 

 För att minska obehag i en klientrelation kan vi utifrån Festingers (1976) teori 

om kognitiv dissonans tänka oss att olika personer behöver olika förklaringar för att 

rättfärdiga ett beteende, det egna eller andras, och för att obehaget ska minska. Med 

resonemangen ovan som bakgrund ser vi att Malin, och andra som jobbat med offer, använder 

barnets bästa som utgångspunkt för att avkräva sig själv ett gott bemötande gentemot 

förövaren. Dissonansen som uppstår när de som stöttar offer också måste möta förövaren 

minskar eftersom relationen till förövaren måste vara god för att relationen till offret ska vara 

god. De som möter förövaren med förövarens behandling som mål behöver andra strategier 

för att minska obehaget. Vi har dock inte kunnat se några tendenser i empirin till att de som 

arbetar i direkt kontakt med förövare känner något särskilt obehag gentemot förövaren på 

grund av själva brottet, obehaget handlar snarare om hur förövaren ser på sitt brott. De som 

arbetar med behandling av förövare beskriver att de får utbildning i ämnet och vi tolkar det 

därför som att försöken att minska dissonansen därför inte handlar om försök att förklara 

brottet, utan om att försöka möta personen.  

  

5.7 Att ta sig rätten att säga nej 
Socionomutbildningen är en generalistutbildning, en bred utbildning, vilket innebär att den 

professionella ofta behöver specialisera sig på något sätt under sin yrkeskarriär. En av våra 

intervjupersoner lyfter särskilt fram medvetenheten om att denna specialisering också innebär 



 

 
 

31 

att andra saker väljs bort. Vår empiri visar att de vi intervjuat som inte arbetar i direktkontakt 

med förövare antingen aktivt har valt bort att arbeta med vissa grupper, medan andra inte tror 

sig ha förmågan att arbeta med en viss grupp och därför stannar kvar där de redan är. Annie 

resonerar kring att aktivt välja bort.  

 

Det är få saker jag är rädd för att tala om. Sen finns det saker som jag inte vill ha i min 
vardag för att jag […] jag känner lidande inom mig helt enkelt […] jag tar mig rätten att 
bespara mig. Annie 

 

Annie resonerar kring hur människan och därmed även den professionella inte fungerar som 

ett avlopp där klientens känslor och saker som händer åker rakt ut igen. Annie menar att det 

arbete den professionella utför formar den person den professionella blir, även på ett privat 

plan. För att då kunna arbeta med vissa grupper av klienter krävs ett omfattande arbete med 

det egna jaget, som alla kanske inte vill eller orkar göra, särskilt inte när den grupp arbetet 

syftar till att hjälpa är svår att känna medlidande med för den professionella. Annie beskriver 

hur en medkänsla för klienten, en äkta medkänsla, gör det svårt att förkasta och ta avstånd 

från klienten. Att utveckla en medkänsla för de klienter som har begått det enda brott den 

professionella inte kan förklara verkar dock i vår empiri vara nästan omöjligt. Utifrån 

Festingers (1976) dissonansteori kan vi tolka fenomenet med att välja bort vissa klientgrupper 

som att den kognitiva dissonansen omöjligt kan minskas. Socialarbetaren förmår inte minska 

dissonansen, även när hen vet hur det skulle kunna gå till, genom att känna medkänsla för 

klienten. När dissonansen då består blir det allt för obehagligt, nästan omöjligt, för 

socialarbetaren att arbeta med klienten, och därför väljs klientgruppen bort.  

 Empirin visar att många önskar att de kunde arbeta även med förövare, och att 

det är framför allt kunskap som saknas. Både kunskap om behandlingsmetoder men också 

kunskap om vilka mekanismer som ligger bakom övergrepp. Att bemöta förövare på ett bra 

sätt uppger dock samtliga att de hoppas och tror att de kan göra bra, även om det inte är i en 

behandlingssituation. 

  Socionomutbildningen verkar ha spelat stor roll för intervjupersoner och 

utbildningen och den människosyn som lärs ut där är något som verkar genomsyra de 

professionellas syn på klienten. Att resonera kring sina klienter, och kring människor över lag, 

som personer med lika värde beskrivs av intervjupersonerna som en viktig del av 

socionomyrket. Hasenfeld (2000) resonerar kring skapandet av moraliskt värdiga klienter, och 

moraliska praktiker, och hur den moralen skapas i samspel mellan olika samhällsnivåer, från 

makro till mikronivå. Att socionomutbildningen upplevs ha påverkat den professionella till att 
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ha en människosyn som ser alla människor som värdiga innebär utifrån Hasenfelds 

resonemang att universitetet som organisation har en ambition att inkludera alla människor 

och att det är en människosyn som organisationen önskar ska föras vidare. Det som verkar 

hända i fallet med förövare är således att i övergången från organisationen ”universitet” till 

organisationen ”arbetsplats” förändras synen på vem som är en värdig klient. Även om 

människosynen, alltså hur den enskilda socialarbetaren konstruerar en värdig eller moraliskt 

försvarbar klient, är densamma byter socialarbetaren miljö och får andra organisatoriska 

förutsättningar än under utbildningsperioden. Annies resonemang kring att välja vissa 

grupper, och specialisera sig på att hjälpa dem, går även att applicera och jämföra med 

organisationernas sätt att välja sina klienter. När lokalpolitiker beslutar om resursfördelningen 

i kommunen, och när exempelvis socialförvaltningen sedan fördelar vidare resurserna på 

organisatorisk nivå sker också, enligt Hasenfeld (2000), en moralisk definiering och värdering 

av vilka verksamheter som skall få del av resurserna. Den socialarbetare som verkar i den 

miljön kommer då alltid att påverkas av de organisatoriska förutsättningarna.  

   

   

5.8 Vårdandet   
Att vårda sexualbrottslingar inom öppenvården är en förhållandevis ny företeelse. En av 

intervjupersonerna, Ola, lyfte fram att han inte tror att det är så många i hans kommun som 

skulle ha nytta av specialistkompetens inom området förövare, eftersom han inte tror att det 

rör sig om så många personer. Marie, som jobbar på en öppenvårdsmottagning för 

hypersexuella och pedofiler, beskriver att de fick mer pengar till sin verksamhet år 2006 när 

politikerna blev uppmärksamma på att det gick att behandla kliniska tillstånd som är 

riskfaktorer för sexuella övergrepp. Hon resonerar här över bristen på specialistkompetens i 

landet.  

 
Det är ju stora orättvisor över landet och om man bor på en liten ort, svårt att gå till en 
vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning och säga att man tänder på barn. Man behöver 
lyfta kompetensen […] det behövs betydligt mer alltså, att man vet vad det är man gör när 
man tar emot och vad man ska fråga om. Marie 

 
 
Detta lyfter fram den skillnad som finns mellan de som arbetar i direktkontakt med förövare 

och de som inte gör det. Ola, som arbetar med barn och deras familjer, tror inte att hans 

kommun har något direkt behov av specialistkompetens medan Marie, som arbetar med 

behandling av förövare anser att det finns stora orättvisor över landet.  
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 De intervjupersoner som arbetar med någon form av behandling där potentiella 

förövare eller dömda förövare deltar beskriver hur lite som skiljer sig från annan 

behandlingsverksamhet. Det är samma process med bedömning, diagnostisering, 

samarbetsallians, behandlingsplan och vårdplan som läggs upp. Marie beskriver arbetet som 

särskilt meningsfullt i och med man i detta behandlingsarbete även kan skydda tredje part, de 

potentiella offren. David beskriver att han inte upplever någon direkt skillnad mellan den här 

gruppen och andra grupper han möter. Det som dock skiljer gruppen förövare från andra är 

samhällets stämpling och stigmatisering vilket gör att förövarna som grupp ofta behöver jobba 

mer med skamkänslan än andra brottslingar.  Både Marie och David framhåller vikten av att 

ha ett tydligt syfte och mål med behandlingen. Kanske särskilt viktigt eftersom det är ett 

känsligt brott där det kan bli svårt att förhålla sig professionell.  

 Vår empiri visar att även de som inte jobbar direkt med förövare anser att 

förövaren är värd vård och ska mötas med respekt. Att själv reflektera över sina åsikter och 

fördomar är en viktig del för att den professionella ska kunna möta gruppen. Marie menar att 

oberoende av vad personen har gjort förtjänar personen att bemötas med respekt. Det kräver i 

sin tur att den professionella tänker igenom vad hen tänker och tycker om handlingen. 

Samtliga som inte jobbar direkt och medvetet med förövare uppger att de har för lite kunskap 

för att kunna stötta en person som uttrycker pedofila tankar eller har begått sexualbrott, något 

som inte är märkligt med tanke på de organisatoriska förutsättningarna. Det som lyfts fram är 

bristen på verksamheter där potentiella förövare kan få hjälp och stöd. En intervjuperson, Ola, 

beskriver det som att förövaren ramlar mellan stolarna och att det blir ett problem även för de 

som är misstänkta, alltså inte dömda, förövare. På frågan om var intervjupersonerna skulle 

hänvisa en potentiell förövare svarar i princip alla att de skulle hänvisa till psykiatrin, trots att 

de tidigare fört resonemang kring att psykiatrin nog inte har den kompetensen som behövs. 

Även här kan vi föra resonemang kring den organisatoriska moralen som Hasenfeld (2000) 

menar är i växelverkan mellan organisationen och socialarbetaren. Om socialarbetaren inte 

arbetar aktivt för att ändra de moraliska förutsättningar som organisationen vilar på, kommer 

klinterna även fortsättningsvis att hänvisas till andra verksamheter, där de antas kunna 

bedömas som en moraliskt värdig klient. Detta fenomen, att potentiella förövare och förövare 

hänvisas till andra än just en själv går även att analyser med hjälp av normaliseringsteori. 

 Kerstin Svenssons (2007) resonemang kring att samhället aldrig genomsyras av 

samma normer och att normerna förändras och är kontextbundna går att applicera på en 

situation som denna. För etthundra år sedan såg den psykiatriska vården inte ut som idag och 

de behandlingsmetoder som användes förkastar vi i mångt och mycket nu. Tanken på att 
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schizofrena och bipolära, eller kvinnor med hysteri, skulle tillåtas leva i samhället, var långt 

borta och de som arbetade med dessa patienter var specialiserade. Idag går många med 

psykiska sjukdomar i behandling inom öppenvården. Sjukdomarna har normaliserats och 

därför kan även den ”vanlige” socialsekreteraren eller kuratorn med grundutbildning tala om 

psykisk ohälsa som ett förhållandevis vanligt tillstånd, och många gånger känna att de har 

kunskap som gör att de kan stötta en person med psykisk ohälsa. Pedofili är fortfarande något 

som inte talas om som mycket ur andra perspektiv än offrets. Björn Svensson (2012) 

resonerar kring att människan behöver någon den kan projicera sitt hat och förakt mot. 

Människan behöver en motpol till det normala, något hen själv inte är. Tidigare har psykiska 

sjukdomar spelat den rollen. Ur detta perspektiv verkar det vara pedofilen vi använder som 

motpol och monster idag.  

 
 
7. Diskussion 
Studien avsåg att undersöka och analysera hur socionomer resonerar kring och arbetar med 

pedofiliproblematik. Vi har i vår studie kunnat konstatera att handlingsberedskapen och 

kunskapen om pedofiliproblematik är låg. Organisationerna saknar rutiner och riktlinjer för 

hur arbetet med denna klientgrupp skall gå till och det råder osäkerhet om vem som har 

tillräcklig kunskap, och därmed vem som har ansvaret. Vem bär då ansvaret för att förbättra 

möjligheten till vård för de potentiella förövarna? Empirin i denna studie visar en bredd av 

olika verksamheter där inte någon av verksamheterna anser sig ha ansvar att vårda potentiella 

förövare. Intervjupersonerna framhöll vikten av rätt kunskap för att vårdandet skall vara 

möjligt. När kunskapen inte redan finns i den egna organisationen blir det lätt att legitimera 

ett avståndstagande.  

 Har vi rätt att välja att inte lära oss mer? Gruppen med pedofiliproblematik är en 

grupp som många organisationer traditionellt sätt inte arbetat med, utbildning och 

kompetenshöjning inom området ”pedofili” har därför inte varit nödvändig och de klienter 

som visar sig ha sådan problematik har snabbt slussats vidare. Detta blir dock komplext i 

relation till intervjupersonernas resonemang om rätt till vård för personer med 

pedofiliproblematik. Intervjupersonerna uttrycker att personer med pedofiliproblematik har 

rätt till vård, men att de själva inte har tillräcklig kunskap att hjälpa dem. Frågan blir då vem 

som ska hjälpa dessa personer. Det verkar finnas en föreställning om att de flesta aldrig 

behöver ha direktkontakt med en person med pedofiliproblematik. I intervjuerna framkom 

dock att alla på något sätt har haft kontakt med en antingen dömd eller misstänkt förövare. 

Intressant är också att Kalmarpolisen har handledning av Börje Svensson, författaren till De 
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mest hatade (2012). Det betyder att polisen möter förövare i sitt arbete, och vi tolkar det så att 

de upplever ett behov av kompetenshöjning. Det betyder i sin tur att gruppen med 

pedofiliproblematik finns även i Kalmar, och i hela Sverige. Flera av intervjupersonerna 

uttryckte att de skulle hänvisa en person med pedofiliproblematik till psykiatrin. De 

intervjupersoner som arbetar inom psykiatrin uttryckte dock en stor osäkerhet kring 

hanterandet av pedofiliproblematik vilken gör det tydligt att detta är en grupp klienter som 

riskerar att hamna mellan stolarna när de professionella de möter inte har tillräcklig kunskap. 

Intervjupersonerna uttryckte även viss osäkerhet och okunskap kring annan klientproblematik, 

exempelvis missbruksproblematik, i de fallen finns dock de kunniga inom den egna 

organisationen. I många fall kan den intervjuade prata med en mer erfaren kollega kring hur 

arbetet med klienten skall gå till. Den missbrukande klienten ges alltså möjlighet att stanna 

inom organisationen, till skillnad från fallet med pedofiliproblematik där klienten snabbt 

hänvisas till en annan verksamhet. 

 Arbetet med barn och unga är något som ofta lockar studenter att studera till 

socionom, det vet vi dels utifrån egna erfarenheter, men också utifrån intervjupersonernas 

beskrivningar av deras yrkesval. Många socionomer vill alltså hjälpa barn och unga, och 

många vill gärna jobba med barn och unga i utsatta situationer. En av dessa utsatta situationer 

är när den unge har blivit utsatt för övergrepp. Vi frågar oss då hur det kan komma sig att 

socionomer som yrkesgrupp inte tänker ett steg länge? Socialarbetaren bör alltid sträva efter 

att avveckla sin egen verksamhet, att göra arbetet onödigt. Det gäller både missbruksvård och 

försörjningsstöd, målet är att insatsen inte ska behövas. Samma sak borde då gälla arbetet med 

traumatiserade barn och unga. Målet är att inga unga ska traumatiseras eller utsättas för 

övergrepp. Om ingen då vill, eller kan, arbeta med de potentiella förövarna eller behandla 

dem som begått övergrepp, kommer övergreppen inte bli färre och barn och unga kommer 

även i fortsättningen bli traumatiserade. Kan det vara så att barnet som klient anses extra 

värdigt att mottaga hjälp, och att den som arbetar med det utsatta barnet får hög status 

eftersom yrket anses så krävande och nödvändigt? Är det så att arbetet med barn ger den 

professionella tydlig bekräftelse på att arbetet som utförts är nödvändigt och gott?   

 I uppsatsen inledning ställde vi oss frågan vem som förväntas ha goda 

kunskaper om pedofili. Resultatet av denna studie kan inte besvara den frågan. Vård och 

behandling av potentiella förövare och dömda förövare är ett område där det råder stor 

osäkerhet och där psykiatrin fortfarande ses som den största källan till kunskap. Intressant i 

sammanhanget är att de förövare som döms till frivård ofta går ett program kallat ROS, 

relation och samlevnadsprogrammet. Det är ett program som syftar till att bryta det 
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destruktiva beteendet när övergrepp begås. En fråga som då kan ställas är varför detta 

program inte utvecklas för att användas i förebyggande syfte? Många gånger hävdas att 

behandlingen av potentiella förövare kan vara stigmatiserande i sig, eftersom det på en liten 

ort snabbt går att lista ut varför någon går till en viss dörr vid en viss tid. Detta argument kan 

dock inte legitimera avsaknaden av behandling över lag. Kommuner och landsting måste ta 

frågan på allvar och inse att de potentiella förövarna finns runt om i Sverige. Det innebär att 

även socialarbetare behöver höja kompetensen för att samhället skall kunna göra en 

gemensam ansträngning, både för de utsatta barnens skull, men också för de potentiella 

förövare som inte vill begå övergrepp.  

 Socionomer kan verka inom ett brett fält, och intervjupersonerna i denna studie 

har haft vitt skilda yrkesroller. På frågan om resultatet av denna studie har påverkats av 

intervjupersonernas olika roller är svaret både ja och nej. Intervjupersonerna framhåller dock 

att socionomutbildningen har format dem. Socionomutbildningen gör alltså att de anser sig 

resonera kring människors värde på liknande sätt. De olika yrkesrollerna skulle ha kunnat 

göra resultatet spretigt och svåranalyserat. Så blev dock inte fallet. Resultatet visar snarare på 

en relativ samstämmighet i hur pedofiliproblematik uppfattas av dem som inte arbetar direkt 

med förövare, och även en samstämmighet i osäkerhet kring hanterandet av 

pedofiliproblematik. Om resultatet blivit ett annat ifall samtliga intervjupersoner arbetat på 

samma arbetsplats går inte att säga.  

 Att kunna se förbi brottet och istället se personen bakom brottet är en förmåga 

som lyfts fram som central i arbetet med potentiella och dömda förövare. Det vore intressant 

att ta del av forskning som fokuserar på hur processen går till när den professionella utvecklar 

förmågan att se bakom brottet. Det mest akuta forskningsbehovet anser vi dock vara forskning 

som fokuserar på den potentiella förövarens behov av tidiga insatser och hur det 

förebyggande arbetet skall gå till. Det behövs en kartläggning av vilka landsting och 

kommuner som har beredskap och förmåga att hjälpa de här personerna, vårdkedjan behöver 

således förtydligas, motsvarande att det på 1177 finns information om i princip alla fysiska 

och psykiska sjukdomar och när och hur vård kan sökas. När sökningen görs på pedofili 

kommer det inte fram någon information alls, vare sig om tillståndet som sådant eller om 

vården som kan ges. Detta gör det ännu tydligare att det förebyggande arbetet är i princip 

obefintligt. Frågorna kvarstår. Vem bär ansvaret för att förbättra möjligheten till vård för de 

potentiella förövarna? Vems är uppgiften att förbättra det förebyggande arbetet? Vem vågar 

säga att övergreppen bara kan minskas genom att förövarna får hjälp?  
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Bilagor 
 
     Bilaga 1: Intervjuguide 
 
1.1 Bakgrund: 

 - Yrke och antal år i yrket 

 - Antal år på nuvarande position 

 - Hur kom det sig att du sökte dig till just den här arbetsplatsen? 

 - Är den här organisationen lik andra organisationer du har arbetat i?

   

1.2 Normer 

 - Vilka normer finns här på arbetsplatsen när det gäller att diskutera och 

 reflektera över känsliga ämnen?  

 - Har ni möjlighet att diskutera svåra fall och känslor under arbetstid? 

 - Känner du att du har möjlighet att vara ärlig under de mötena?  

 - Har det uppstått någon situation där du inte kunnat säga vad du känner/tycker?  

 - Får du hjälp av kollegor och chefer att hantera detta? 

- Har	  det	  funnits	  någon	  situation	  du	  upplevt	  problematisk?	  Vad	  i	  den	  

situationen	  fick	  dig	  att	  känna	  så?	  	  

 

1.3 Stigmatiserade grupper (missbrukare) 

 

- Har	  du	  någon	  gång	  kommit	  i	  kontakt	  med	  eller	  arbetat	  med	  ett	  fall	  

där	  någon	  part	  har	  ett	  aktivt	  missbruk?	  	  

- Hur	  reagerade	  du	  när	  du	  fick	  reda	  på	  det?	  	  

- Vad	  tänker	  du	  på	  som	  professionell	  när	  du	  får	  reda	  på	  sådant?	  

- Skulle	  du	  säga	  att	  en	  person	  med	  missbruksproblematik	  är	  farlig	  för	  

sin	  omgivning?	  

- På	  vilket	  sätt	  är	  personen	  farlig	  för	  allmänheten?	  

- Skulle	  du	  säga	  att	  en	  person	  med	  missbruksproblematik	  är	  farlig	  för	  

sig	  själv?	  

- På	  vilket	  sätt	  är	  personen	  farlig	  för	  sig	  själv?	  	  

- Vad	  har	  ni	  i	  arbetsgruppen	  för	  policys/riktlinjer	  när	  det	  kommer	  till	  

dessa	  personer?	  	  
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- Känner	  du	  att	  du	  har	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  kunna	  stötta/hjälpa	  

personen?	  	  

- Har	  du	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  känna	  dig	  säker	  på	  hur	  du	  ska	  

agera?	  

- Om	  inte,	  vet	  du	  var	  du	  kan	  inhämta	  kunskap?	  

 

1.4 Stigmatiserade grupper (pedofiler) 

 

- Har	  du	  någon	  kommit	  i	  kontakt	  med	  ett	  fall	  där	  en	  part	  varit	  misstänkt	  

för	  eller	  dömd	  för	  sexualbrott	  mot	  barn?	  	   	  

- Hur	  reagerade	  du	  då?	  

- Har	  du	  någon	  gång	  kommit	  i	  kontakt	  med	  eller	  hört	  talas	  om	  en	  klient	  

som	  har	  uttryckt	  sådana	  tankar?	  

- Hur	  reagerade	  du	  då?	  

- Hur	  definierar	  du	  en	  pedofil?	  (Diagnos,	  om	  okunskap,	  berätta?)	  

  - Om man ser det på det här sättet (exempelvis att det är en 

diagnos där personen inte behöver ha begått övergrepp? Hur tänker du då?) 

- Är	  en	  person	  med	  pedofiliproblematik	  farlig	  för	  omgivningen?	  

- På	  vilket	  sätt	  är	  personen	  farlig	  för	  allmänheten?	  

- Är	  en	  person	  med	  pedofiliproblematik	  farlig	  för	  sig	  själv?	  

- På	  vilket	  sätt	  är	  personen	  farlig	  för	  sig	  själv?	  	  

- Vad	  har	  ni	  i	  arbetsgruppen	  för	  policys/riktlinjer	  när	  det	  kommer	  till	  

dessa	  personer?	  	  

- Känner	  du	  att	  du	  har	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  kunna	  stötta/hjälpa	  

personen?	  	  

- Har	  du	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  känna	  dig	  säker	  på	  hur	  du	  ska	  agera?	  

- Om	  inte,	  vet	  du	  var	  du	  kan	  inhämta	  kunskap?	  

- Har	  du	  några	  särskilda	  strategier	  för	  att	  minska	  obehag	  i	  

klientkontakter?	  
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  Bilaga 2: Informationsbrev 
 

 
 

Hej! 

 

Tack för att du tar dig tid att läsa detta. 

 

Vi är två socionomstudenter, Rebecka Sundlin och Martin Fyhr, som under vårterminen skriver 

kandidatuppsats (C-uppsats). Vi söker nu efter socionomer som kan tänka sig att delta i vår studie. 

 

Uppsatsens fokus är föreställningar om stigmatiserade grupper som socionomer kan komma i kontakt 

med på olika sätt i sin yrkesutövning. Deltagandet sker genom semistrukturerade intervjuer där du som 

deltagare kommer ges utrymme att fritt reflektera runt de teman och frågor som vi planerat i förväg. 

Intervjun tar 45-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och kräver ingen förberedelse. Du kan när som 

helst avbryta din medverkan. Du kommer att avidentifieras i studien och allt material raderas efter 

studiens slut. Vi önskar att spela in intervjun för att analysen av materialet ska bli så korrekt som 

möjligt. Efter intervjun kommer vi transkribera den ordagrant, du kommer i detta skede ges möjlighet 

att läsa transkriberingen. Den färdiga uppsatsen kommer, efter examination, publiceras i DIVA där du 

som deltagare har möjlighet att läsa den färdiga studien. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen är kontakta oss eller vår handledare Ulf 

Drugge. 

 

Tack på förhand!  

 

Handledare: Ulf Drugge, ulf.drugge@lnu.se 0480- 446124 

Martin Fyhr, mf222gh@student.lnu.se, 0722512409 

Rebecka Sundlin, rs222dz@student.lnu.se, 0739806735 


