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Abstract  
The purpose of the study was to explore probation officers approach professionally and 
privately to clients who are convicted or suspected of crime. We wanted to highlight the 
emotional strain that the professional role can create. We used a qualitative research approach 
in which the data collection method consisted of semi-structured interviews with six probation 
officers. The result showed that within the occupation there was a two-part view of whether 
there was difficulties to remain neutral toward clients who have committed more severe types 
of crime. The result showed that there were probation officers whose private values were too 
strong. There was some challenges in keeping distance between the professional and the 
private role when a closeness to the client was created. However, the closeness was 
considered a fundamental part to create a supportive relationship in order to achieve 
successful rehabilitation, which in some ways showed to be complicated. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka yrkesgruppen frivårdsinspektörer och dess 

förhållningssätt både professionellt och privat gentemot de klienter som är dömda eller 

misstänkta för brott. Vidare ville vi belysa den emotionella belastningen som yrkesrollen 

skapar och hur denna hanteras. För att beskriva detta använde vi oss av en kvalitativ 

forskningsansats där datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer med sex 

stycken frivårdsinspektörer. Resultatet visade att det inom yrkesgruppen fanns en tvådelad 

syn gällande svårigheten att förhålla sig neutralt gentemot klienter som utfört svårare typer av 

brott. Detta då det framkom att det inom verksamheten fanns frivårdsinspektörer vars privata 

värderingar var för starka. Vidare visade resultatet en viss utmaning gällande att hålla distans 

mellan yrkesrollen och den privata då det skapades en närhet till klienten. Närheten ansågs 

dock grundläggande för att skapa en bärande relation i syfte att nå ett lyckat 

rehabiliteringsarbete, något som resulterade i ett komplext förhållningssätt.  
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1. Bakgrund  
Frivård går under kriminalvårdens arbete vars syfte är att möta de klienter som är misstänkta 

alternativt dömda för brott. Kontroll eller stöd är det som ingår i ett straff inom frivården där 

frivårdsinspektörens arbetsuppgifter består av att se till att aktuella domar verkställs samt 

stödjer och hjälper klienten för att minska återfall i brott (Kriminalvården, u.å). Enligt 

Kiminalvården (u.å) består frivårdsinspektörens yrkesroll av både en stödjande och 

kontrollerande roll. Yrkesrollen innefattar motiverande samtal men i rollen gör man även risk-

och behovsbedömningar. Förutom dessa bedömningar gör frivårdsinspektören även yttringar 

till domstol om lämpliga påföljder. Enligt Kriminalvården (u.å) förväntas man som 

frivårdsinspektör ha en utbildning inom socionom-, juridisk eller beteendevetenskaplig 

inriktning.  

 I och med att frivårdens klienter har brutit, alternativt är misstänkta för att ha brutit 

mot rådande lagstiftning har dessa även överskridit de normer och värderingar som samhället 

skapat och byggt upp. Frivårdsinspektören kan tänkas behöva förhålla sig till yrkesrollen 

oavsett individens egna värderingar bakom yrkestiteln. 

Förmågan att behålla ett professionellt förhållningssätt inom socialt arbete är ett ämne 

som ständigt är relevant. Oavsett vilken verksamhet man arbetar inom, vars arbetsuppgifter 

innefattar ett klientnära arbete, behöver den professionella ha förmågan att se människan 

bakom dess gärningar. Enligt Bernler och Johnsson (2001) är skapandet och vidmakthållandet 

av en relation i det psykosociala arbetet det mest grundläggande och centrala. Utan en 

hjälprelation finns det ingen hjälp och det är därmed av yttersta vikt att den professionella 

besitter kunskapen om mänskliga relationer samt dess processer som är kopplade till 

utvecklandet och etablerandet av den behandlande relationen. Vidare lyfter Bernler och 

Johnsson (2001) att hjälprelationen, i vilken där frivårdsinspektören är den hjälpande och 

klienten den hjälpte, definieras som en komplementär relation och är därmed inte symmetrisk. 

Den komplexa hjälprelationen både är och bär behandlingen men kantas även av 

föreställningar och maktasymmetri. 

Att bemöta klienter på ett medmänskligt samt professionellt sätt och samtidigt ha 

vetskap om deras normbrytande agerande kan tänkas vara svårt. Detta då det är viktigt för den 

professionella att ha kunskap om den professionella rollen som man bör kliva in i vid ett 

klientnära arbete, då detta samverkar med de handlingar som man förväntas utföra i den 

organisation man arbetar inom (Ponnert & Svensson, 2019). 
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En roll innebär att det finns förväntade normer och ett förväntat beteende utifrån en 

redan förutbestämd social position (Repstad, 2005). Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) 

studie som granskat de anställda inom kriminalvårdens känslomässiga arbete visar på ett 

komplext förhållningssätt. I yrkesrollen förväntas de anställda ta sig an en roll för att följa 

både formella och informella regler. Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) förklarar att ett 

känslomässigt arbete innebär att hanteringen av den anställdes känslor behöver 

överensstämma med de organisatoriska reglerna. Detta kan innebära att de anställda behöver 

uppvisa känslor som inte är genuina men även att de i vissa fall behöver undertrycka vissa 

känslor som exempelvis medkänsla. Kriminalvårdens värdegrund innefattar bland annat att 

det ska vara klientnära, men ej privat samtidigt som arbetet ska utföras professionellt, med 

kunskap och med tydliga värderingar (Kriminalvården, u.å). Vidare menar Kriminalvården 

(u.å) att för att arbeta klientnära måste den anställda vara personlig men ej privat, vilket 

betyder att utföra arbetet med inlevelse men ändå värna om sin egen integritet. För den 

anställda gäller det därmed att hitta den rätta balansen mellan närhet och distans. Det krävs 

därför både en professionell närhet samt en privat distans till klienten. De anställda ska även 

utgå från gällande regler och normer där de även måste förhålla sig till klientens historik. Det 

krävs ett komplext psykologiskt förhållningssätt där de anställda måste utgå och följa en 

tydlig yrkesroll utan att det påverkar den privata sfären. Det ställs därmed höga emotionella 

krav på frivårdsinspektörer, vilket i sin tur kan leda till emotionell belastning som följd av det 

arbete som utförs.  
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2. Syfte och problemformulering 
I detta avsnitt görs en genomgång av vilken relevans studien har för socialt arbete samt 

studiens syfte och frågeställningar. I detta avsnitt redogörs också våra definitioner av de 

begrepp som används. Följande avsnitt avslutas med en kortfattad redovisning av studiens 

innehåll utifrån en disposition.  

 

2.1 Studiens relevans för socialt arbete 
Som tidigare nämnt är förmågan att ha ett professionellt förhållningssätt grundläggande inom 

all form av socialt arbete. I arbetet som frivårdsinspektör ställs det hårda krav, att både vara 

professionell men samtidigt skapa en nära och öppen relation med klienten för att ett 

rehabiliteringsarbete ska fungera. Det är ett universellt krav som ställs på en yrkesroll där man 

arbetar med människor. Vi vill genom vår studie skapa en djupare förståelse för den komplexa 

tvådelade rollen som frivårdsinspektörer har, där de ligger i skärningspunkten mellan privat 

och professionell utifrån deras egna erfarenheter. Vi vill även få förståelse för  hur de själva 

definierar begreppen att vara personlig kontra privat och hur de genom arbetet kombinerar 

dessa två delar. Vi vill genom detta även synliggöra den emotionella belastning som den 

tvådelade rollen kan medföra. 

 

2.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka yrkesgruppen frivårdsinspektörer och deras förhållningssätt 

både professionellt och privat gentemot de klienter som är dömda eller misstänkta för brott. 

Vi vill utforska hur de hanterar den emotionella belastning som yrkesrollen kan skapa och de 

värderingskonflikter som kan uppstå. Med värderingskonflikter syftar vi till de konflikter som 

sker inombords när olika värderingar går emot varandra. 

 

Frågeställningar:  

● Hur förhåller sig frivårdsinspektören till arbetet utifrån kriminalvårdens värdegrund? 

● Hur förhåller sig frivårdsinspektören till sina egna värderingar i mötet med klienten 

och den värderingskonflikt som kan uppstå? 

● Upplever frivårdsinspektören emotionella utmaningar i sin yrkesroll och hur hanteras 

de?  

 

 



 

4 
 

2.3 Centrala begrepp 
I detta avsnitt presenteras studiens centrala begrepp. Begreppen beskrivs med utgångspunkt i 

redan fastställda begrepp. Begreppen redogörs både utifrån forskningskontext samt utifrån hur 

vi använder och definierar begreppen i vår studie. 

 

Begreppsdefinitioner  

 

Kriminalvårdens värdegrund 

Enligt Kriminalvården (u.å) används kriminalvårdens värdegrund som vägledning för hur de 

anställda ska agera eller förhålla sig till de som de möter i det dagliga arbetet. 

Kriminalvårdens värdegrund består av följande nyckelord; Klientnära - personligt men inte 

privat. Professionellt - kunskap och tydliga värderingar. Rättssäkert - korrekt och förutsägbart 

Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet. 

 

Attityder  

Helkama, Myllyniemi, Liebkind, Ruusuvuori, Lönnqvist, Hankonen, Mähönen, Jasinskaja-

Lahti och Lipponen (2017) förklarar attityder som en inställning till något, attityden kan vara 

av positivt eller negativt slag och vara generell eller särskild och bestående eller flyktig. 

Attityder är socialt konstruerade efter inlärning och har en känslomässig dimension.   

 

Värderingar  

Egidius (2011) talar om begreppet värdering som en komponent ur ordet moral vars innebörd 

bland annat syftar till hur människan borde agera. Detta menar Egidius (2011) när det 

kommer till hur människan “bör tänka, känna och handla” (s.11). Vi benämner värderingar 

som de grundläggande uppfattningarna som uppstår utifrån en social norm. I studien syftar 

begreppet värderingar till de moraliska värderingarna. 

 

Värderingskonflikt 

Vi använder benämningen värderingskonflikt som den konflikt som kan ske när ens egna 

värderingar går emot andras värderingar, exempelvis individers eller organisationers. Vi 

använder även begreppet när det finns motsättningar i ens egna värderingar utifrån vilken roll 

man befinner sig i och därmed skapar en emotionell konflikt inombords. 
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Emotioner  

Bergman Blix (2013) väljer att belysa begreppet emotioner utifrån Arlie Russel Hochschilds 

definition. Bergman Blix (2013) förklarar begreppet emotioner som ett resultat av 

samhälleliga inflytanden i kombination med en individs biologiska utgångspunkt. Vidare 

beskriver Bergman Blix (2013) begreppet som de känslor och det känsloarbete som ligger 

undermedvetet inom människan men som synliggörs i sammanhang där händelser i den 

sociala miljön frambringar dessa. Vi kommer att utgå ifrån denna interaktiva emotionsteori 

när vi benämner emotioner i studien. 

 

Emotionell belastning 

Sociologen Arlie Russel Hochschild (2012) talar om emotionell belastning som människans 

sätt att vidmakthålla en känslomässig fasad. Hochschild (2012) menar att i syfte att 

tillfredsställa den omgivning som man befinner sig i, upprätthålls den känslomässiga fasaden 

genom att individen reglerar sina känslor så att dessa lämpar sig i den valda situationen.  

Vi kommer att utgå från det nämnda socialpsykologiska synsättet på emotionell belastning 

men kommer även att lyfta emotionell belastning som den känslomässiga bördan som uppstår 

i samband med frivårdsinspektörens yrkesroll.  

 

Roll 

Goffman (1959) menar att individens personliga fasad ger denne möjlighet att framställa sig  

utifrån vilken nytta denne har i ett större sammanhang. Det engagemang som finns i spelandet 

av rollen är på många sätt beroende av den respons individen får av publiken. Vi kommer att 

använda denna socialkonstruktivistiska förklaring gällande begreppet roll i vår studie, men 

kommer också att använda oss av definierade roller såsom exempelvis yrkesroller. 

 

2.4 Disposition 

I följande del kommer en presentation av uppsatsens följdordning och dess innehåll att 

redovisas. I kapitel 3 presenteras den tidigare forskning som använts som underlag till studien. 

Kapitel 4 lyfter de teoretiska utgångspunkter som kommer stå som kärnan i arbetet samt hur 

dessa anses lämpliga för studien. Vidare beskrivs i kapitel 5 valet av metod, hur vi gått 

tillväga för att nå fram till det resultat som genererats samt de etiska överväganden som gjorts. 

I kapitel 6 presenteras det resultat som vi fått fram i form av huvudteman och subteman. 
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Kapitel 7 redovisar och analyserar resultatet utifrån de valda artiklar och teorier som tidigare 

presenterats. I kapitel 8 avslutar vi uppsatsen med en slutdiskussion.  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av tidigare forskning och vilken relevans det 

har för studiens syfte.  

 

3.1 Det känslomässiga kriminalvårdsarbetet  
Tidigare forskning avseende yrkesrollen gällande frivårdsinspektörer har varit ringa. Därav 

har vi valt att innefatta forskning gällande kriminalvårdsanställda som befinner sig i en 

maktposition gentemot dömda eller misstänkta för brott och likställt denna med yrkesrollen 

som frivårdsinspektör. Dessa yrkesroller innefattar bland annat kriminalvårdare som arbetar i 

häkte eller på anstalt. De studier vi funnit har alla visat på att yrkesrollen har två funktioner - 

säkerhet och rehabilitering, som även kan stå i motsättning till varandra.  

Kjelsberg, Hiding Skoglund och Rustad (2007) visar i deras studie att de anställdas 

attityder inom kriminalvården är av stor vikt då en positiv syn skapar en bild av de dömda 

som föränderliga medan negativa attityder ser de dömda som avvikande. Dessa attityder 

spelar därmed en viktig roll i de dömdas fortsatta rehabilitering och fortsatta plats i samhället. 

Vidare visade Kjelsberg Hiding Skoglund och Rustads (2007) studie att dessa attityder är en 

bärande faktor som påverkar utfallet när de dömda senare blir fria och ska återgå i samhället. 

Walker, Egan och Jackson (2018) har utfört en studie baserad på en tematisk analys av 

kriminalvårdsanställda i England där man arbetade på ett terapeutiskt arbetssätt. Det  

terapeutiska arbetssättet bestod av bland annat tålamod, förståelse, empati och omtänksamhet 

både för de intagna och de anställda. Den tidigare forskningen som Walker et al. (2018) utgått 

från har visat att det finns en polarisering mellan anställda och intagna inom kriminalvården 

och att de anställdas arbete kan leda till känslomässig utmattning och utbrändhet. Resultatet 

av intervjuerna visade på att de anställda som arbetar terapeutiskt med de intagna kände en 

samverkan med de intagna istället för en ”vi och dom”-känsla. Walker et al. (2018) studie 

visade på att skapandet av nära band mellan de anställda samt i relationer mellan de anställda 

och intagna skapades en säker och vänlig miljö, där det även fanns ett starkare nätverk av 

stöd. Även om det terapeutiska arbetet till stor del visade på positiva effekter innebar det även 

en komplexitet där de anställda behövde förhålla sig till sin personliga samt professionella 

roll, där det krävs en genuinitet samtidigt som man behöver lägga undan sina personliga 

känslor. 

Lindberg och Bruhn (2011) har gjort en studie vars syfte varit att undersöka de 

anställdas hantering och strategier av det känslomässiga arbetet inom kriminalvården och hur 
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den emotionella belastningen påverkar. Lindberg och Bruhn (2011) visar på att de anställda 

till stor del tvingas bära en ”mask” där de behöver påvisa ett beteende eller känslor som de 

inte kände. Personalen behöver även förhålla sig till sin professionalitet i situationer där de 

själva blir djupt känslomässigt påverkade och även förhålla sig till kriminalvårdens 

värdegrund – personligt, men ej privat. Studien av Lindberg och Bruhn (2011) påvisade att de 

anställda behövde arbeta efter både formella och informella roller och regler och de anställda 

behövde bemöta de intagnas alla känslor som sorg, förtvivlan, ilska och glädje. 

Nielsen och Kolind (2016) har studerat utvecklingen av de två institutionella 

identiteterna – gärningsmannen och klienten och studien utfördes i tre av Danmarks fängelser. 

Denna tvådelade identitet är till följd av en drogbehandlingsideologi där man till viss del ska 

se dessa som klienter som ”riktiga människor” som ska ges en andra chans istället för 

anonyma passiva fångar. Trots synen på medmänsklighet så förekommer ändå kontroller i 

form av urinprov eller sanktioner i form av isoleringscell, vilket skapar ett ”luddigt” 

förhållningssätt till de dömda och den tvådelade identiteten.  

 

3.2 Den bärande relationen  
Stasch, Yoon, Sauter, Hausam och Dahle (2018) studie utforskar hur mycket den terapeutiska 

relationen påverkar bland annat behandlingsmotivation och förändringar i riskfaktorer hos 

gärningsmän inom kriminalvården. Stasch et al. (2018) fokuserar på det som de väljer att 

kalla det sociala klimatet inom fängelsemiljön och hur den påverkar de intagnas syn på 

behandlingen. I studien lyfts hur den faktiska relationen mellan personal och intagen 

möjligtvis kan ha en starkare positiv effekt på behandlingsprocessen än den allmänna positiva 

förväntningen som klienten kan ha. Studien är baserad på tidigare forskning som visat på 

kopplingen mellan starka terapeutiska relationer och minskningen av återfall i brott. 

Norcross och Lambert (2018) visar utifrån sin metaanalys vikten av förhållandet 

mellan klient och terapeut, och hur denna anses vara viktigare än förhållandet mellan klient 

och den valda behandlingsmetoden. Utifrån deras metaanalys redovisar Norcross och Lambert 

(2018) 17 olika relationella komponenter och hur dessa spelar in vad gäller det resultat man 

får med hjälp av psykologiska behandlingsmetoder. Nio av dessa 17 komponenter visade sig 

ha en signifikant betydelse gällande resultatet av behandling oavsett vald behandlingsmetod. 

Dessa komponenter innefattade bland annat allians, både i enskild samt flerparts terapi, 

empati samt den faktiska relationen. Utifrån dessa nio komponenter menar Norcross och 

Lambert (2018) att en av de mest betydande elementen, gällande huruvida man når en lyckad 
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behandling, är alliansen mellan klient och terapeut. Norcross och Lambert (2018) artikel 

belyser hur behandlingsrelationen bistår med den helande länken i den faktiska 

behandlingsprocessen samt vikten av att inte bortse från relationen i arbetet med klienter.  

Delar av denna forskning kommer vi använda oss av i diskussionsavsnittet vid analys 

av studiens resultat.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I följande del presenteras de teoretiska begrepp och perspektiv som vi valt att använda som 

analysverktyg i studien. 

 

4.1 Det psykosociala synsättet 
Inom det psykosociala synsättet ses människan som en del i ett sammanhang. Den personliga 

identiteten skapas i samspelet mellan människa-miljö och människa-samhälle (Bernler & 

Johnsson, 2001). Helkama et al. (2017) definierar socialpsykologins vetenskap som att 

utforska sambandet mellan lagbundenheterna i grupp- och individfenomen. Socialpsykologin 

kommer vara kärnan i vårt analysverktyg där vi kommer använda oss av socialpsykologiska 

förklaringar på begreppen emotioner, roller, attityder och sociala kategorier. Lindblom (2011) 

förklarar att inom det socialpsykologiska perspektivet ingår individen och samhället i ett 

spänningsförhållande där exempelvis rollspelandet blir ett krav i det moderna samhället, men 

även ett rollspelande mellan rollen och jaget förekommer. Vidare förklaras det 

socialpsykologiska perspektivets syn på samhället i relation till individen som “Den sociala 

strukturen har en objektivitet som bestämmer människors verklighet, men den sociala 

strukturen är samtidigt bestämd av människors handlingar” (Lindblom, 2011, s. 31). Det 

psykosociala synsättet blir då grundläggande i vår studie då studien utgår från normer som 

individerna skapat tillsammans vilket den sociala gemenskapen är byggd på. 

En viktig inriktning inom det socialpsykologiska perspektivet vi vill lyfta är den symboliska 

interaktionismen. Lindblom (2011) förklarar sättet att se på en annan är inte mekaniskt, utan 

någon som blir ett subjekt som man identifierar sig med, bedömer och söker sig att förstå 

avsikterna hos. Alla individer i samhället består av många olika “jag” beroende på vilken 

kontext man befinner sig i och samspelar olika beroende på vilken grupp eller situation man 

befinner sig i. Detta blir centralt i vår förståelsen för frivårdsinspektörernas förhållningssätt 

och deras syn på de klienter som de arbetar med. Utifrån det psykosociala synsättet finns 

synen att individen antar olika roller utifrån vilken kontext denne befinner sig i. Rollteorin blir 

därmed också en central del för vår analys.  

 

4.2 Rollteori 
Goffman (1959) lyfter hur individens yrkesroll blir institutionaliserad genom en social fasad 

vilket leder till stereotypiska förväntningar. Rollen skapas därmed inte utan väljs utifrån redan 

bestämda premisser (Goff. Repstad (2005) förklarar hur det skapas en rollkonflikt då 
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motstridiga normer och förväntningar vänds mot de olika rollerna individen befinner sig i. De 

två olika rollerna, som i detta fall är den personliga och professionella kan vara svåra att 

förena inbördes. Rollen som frivårdsinspektör är på så sätt redan en etablerad roll och ställer 

förutbestämda krav på individen som hamnar i den. Vi vill utforska detta komplexa 

förhållande där frivårdsinspektörer måste förhålla sig till sin professionella yrkesroll samtidigt 

som de har egna personliga värderingar och moral i den personliga rollen. I yrket ställs de 

även mellan den kontrollerande kontra den hjälpande rollen. Vi kommer därmed utgå från en 

teoretisk rollteori där frivårdsinspektören utgår från flera roller och hur detta påverkar 

individen bakom yrkesrollen. Då individen bakom rollerna även kan antas ha en inre konflikt 

anses den kognitiva dissonansteorin bli aktuell i vår analys.  

 

4.3 Kognitiv dissonans  
Festinger (1962) beskriver sin teori om kognitiv dissonans som ett sätt att förstå hur 

människan strävar efter att upprätthålla en inre psykologisk balans. Festinger (1962) menar att 

när en individ upplever en känsla av dissonans, då dennes tankar om ett ämne inte 

överensstämmer med sitt handlande, söker man skapa en inre balans. Detta då människan 

strävar efter att minska den kognitiva dissonansen. Festinger (1962) menar att uppkomsten av 

kognitiv dissonans i stort sett inte kan undgås i situationer där antingen handling eller tanke 

behöver omformas på ett sätt som sätter de i motpol till varandra. Att i sitt arbete som 

frivårdsinspektör möta individer som brutit mot samhällets normer kan anses utmanande. 

Detta då professionen kräver ett professionellt förhållningssätt oavsett vilken brottshandling 

klienten man möter är misstänkt eller dömd för. Att arbeta med dessa individer kan anses 

skapa ett psykologiskt motstånd för frivårdsinspektören om dennes egna värderingar, 

kognition, inte överensstämmer med professionens arbetsuppgifter - kognitiv dissonans. Den 

kognitiva dissonansteorin inkluderades i följande arbete då man undersöker om det föreligger 

en dissonans hos frivårdsinspektörerna i arbetet med klienter.  
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5. Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs hur studien har utförts och hur vi gått tillväga i varje steg. 

 

5.1 Metodval 
Följande studie utgår ifrån en beskrivande forskningsstrategi och därmed har vi valt en 

kvalitativ forskningsdesign. Detta då denna studie har som syfte att studera 

frivårdsinspektörernas egna känslor och tolkningar. Studien utfördes genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer där vi använt oss av en intervjuguide som grund. Bryman (2011) 

menar att den sociala verkligheten som studieobjekt kräver en speciell logik. Till skillnad från 

ett naturvetenskapligt synsätt behöver man använda ett tolkningsperspektiv som bygger på 

tolkning och förståelse. Denna tolkning och förståelse innebär att man ser på den sociala 

verkligheten som att den rymmer mening för människor och därmed att människornas 

handlingar innebär en betydelse, vilket de sedan agerar efter. Genom detta synsätt är det sedan 

forskarens uppgift att tolka den sociala världen och deras handlingar utifrån 

intervjupersonernas perspektiv. Bryman (2011) förklarar det fenomenologiska synsättet som 

“en filosofisk inriktning som befattar sig med frågan om hur individer skapar mening i den 

värld de lever i och framför allt hur filosofen ska sätta sina egna förutfattade uppfattningar  

inom parantes när det gäller att förstå den världen” (s. 32). Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) kan man använda sig av en fenomenologisk utgångspunkt när man vill få en förståelse 

för respondenternas egna subjektiva tolkningar. Det innebär att fokuset ligger på sökandet av 

kvalitativ kunskap som ej går att kvantifiera. I centrum ligger intervjupersonernas upplevelser 

och handlingar och hur denne beskriver dessa. Det fenomenologiska synsättet bygger på 

tolkningar, vilket betyder att vi i denna studie kommer att tolka våra intervjupersoner vilka 

även de utgått från sina egna tolkningar. Vi vill beskriva respondenternas egna perspektiv 

utifrån deras sätt att se på verkligheten. Detta innebär att studien syftar till att förstå 

intervjupersonernas egna sociala verklighet. 
 

5.2 Urval 
I vår studie använde vi oss av ett målstyrt urval. Detta menar Bryman (2011) innebär att 

frågorna och de respondenter som tagits fram har en direkt koppling med varandra. Vårt urval 

består av individer som är anställda med yrkestiteln frivårdsinspektörer och som arbetar med 

myndighetsutövning inom kriminalvården. Vår målpopulation består av sex stycken 

frivårdsinspektörer som arbetar på samma frivårdskontor. I urvalet tog vi ej hänsyn till kön 
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eller ålder. Detta då vi anser att varken kön eller ålder hos våra intervjupersoner skulle ha 

någon betydande roll för att kunna besvara våra frågeställningar. Studien är begränsad till en 

mellanstor kommun i Sverige.  

Vi valde att begränsa vårt urval genom att ta kontakt med en 

kriminalvårdsinspektör på endast ett frivårdskontor. Anledningen till detta grundar sig på den 

tidsram som arbetet innefattar. För att inte riskera att någon av intervjupersonernas identitet 

avslöjas kodades materialet i uppsatsen genom att namnge respondenterna med en siffra. 

Vidare valde man att utesluta information i materialet som skulle kunna spåras tillbaka till 

intervjupersonerna.  

 

5.3 Intervjuguide 
De frågor som ingick i vår intervjuguide konstruerades för att svara på de frågeställningar 

som vi utgått ifrån i vår studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör intervjuguiden 

innehålla några ämnen som man vill utgå ifrån samt ett par noggrant formulerade frågor. Vi 

valde att börja intervjuguiden med några korta bakgrundsfrågor för att sedan dela upp vår 

intervjuguide i två delar bestående av Frivårdsinspektörens yrkesroll och Den personliga 

rollen. Vidare förklarar Kvale och Brinkmann (2014) intervjuguiden som ett manus som 

strukturerar intervjuförloppet. Vår intervjuguide innehöll även på förhand bestämda förslag på 

följdfrågor vilket kan anses göra att våra semistrukturerade intervjuer ändå följde en väldigt 

strikt ordning. Vi valde att vara öppna med studiens syfte och kunde därmed ställa direkta 

frågor från början. Vår intervjuguide finns som bifogad bilaga (Bilaga 3). 

 

5.4 Tematisk analys  
För att analysera den data vi fått fram från respondenternas transkriberade intervjuer använde 

vi oss av en tematisk analys. Enligt Bryman (2011) innebär det att relevanta teman samt 

subteman studeras och försöker identifieras vid analys av de svar som man erhållit från 

respondenterna. Vi valde att använda oss av en tematisk analys då vi ville se samband och 

mönster, vad respondenterna upplevde samt hitta likheter och olikheter. För att hitta dessa 

studerade vi våra transkriberingar för att hitta nyckelord, gemensamma fraser eller andra 

likheter eller olikheter. Därefter formgavs dessa i teman och subteman. I vår tematiska analys 

letade vi efter olika teman som kunde kopplas till våra föreställningar. Dessa teman 

markerades sedan i olika färger. De teman som framkom var Värderingar, Emotionshantering 

och Arbetets innehåll. Dessa teman analyserades ner för att utforma våra subteman. Vidare 
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antecknades nyckelord och citat för att få en bild av det mest centrala innehållet i 

analysmaterialet.  

 

5.5 Bedömning av kvalité 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har det förts diskussioner om hur validitet, reliabilitet och 

generalisering är svårt att applicera på kvalitativa studier då kriterierna har sitt ursprung i en 

positivistisk kunskapsteori. En kvalitativ studie kan därmed anses behöva ha anpassade 

kriterier. Då följande arbete syftat till att göra en kvalitativ studie utifrån ett fenomenologiskt 

synsätt, vars ändamål är att förklara beskrivningar av respondenternas egna subjektiva känslor 

och beskrivningar, har vi säkerställt studien genom att vara transparenta i alla delar av 

forskningsprocessen. På så sätt finns möjligheten att validera studien då allt arbetsmaterial går 

att kritiskt granska i efterhand. Bryman (2011) menar att forskningen ska utföras utifrån så 

kallad god tro, där förståelse för att forskning som söker förstå den sociala verkligheten inte 

kan genomföras helt objektivt.  

Då följande studie har en kvalitativ ansats kommer man förhålla sig till begreppen 

pålitlighet, trovärdighet samt överförbarhet. Detta då Bryman (2011) lyfter hur begreppens 

innebörd kan anses vara mer anpassade till en kvalitativ forskning. Bryman (2011) menar att 

reliabilitet bör falla under begreppet pålitlighet i kvalitativ forskning. Vidare menar Bryman 

(2011) att det under detta begrepp ingår att man garanterar att det finns en tydlig beskrivning 

av forskningens innehåll samt det arbetsförlopp som ligger till grund för forskningen. För att 

uppfylla kravet om pålitlighet kommer innehållet i följande arbete redovisa dessa aspekter och 

beakta detta vid analys samt före, under och efter genomförandet av intervjuerna. I vår studie 

avser vi inte att generalisera gruppen vi studerar, utan vår studie syftar till att skapa förståelse 

och till viss del exemplifiera vår utvalda studiegrupp. 

För att uppnå en generaliserbarhet, överförbarhet, menar Bryman (2011) att det krävs 

att man på ett utförligt sätt beskriver sammanhanget som respondenterna befinner sig i. Detta 

krav uppfyller vi genom att tydligt beskriva yrkesgruppen hos våra respondenter samt att man 

i studien haft ett urval från samma arbetsplats, vilket säkerställer att det funnits en gemensam 

miljö hos respondenterna.  

Bryman (2011) menar att för att uppfylla kravet om trovärdighet krävs att forskningen 

genomförs på ett korrekt sätt samt att resultatet från respondenterna redovisas så det blir 

sanningsenligt med deras verklighetsuppfattning.  
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5.6 Tillvägagångssätt  
För att få tag på respondenter till studien valde vi att kontakta en kriminalvårdsinspektör på ett 

frivårdskontor i en mellanstor kommun i Sverige. Vidare kunde vi genom 

kriminalvårdsinspektören erhålla kontaktuppgifter till 6 frivårdsinspektörer som var 

intresserade av att ställa upp i studien. Vid intervjutillfällena använde vi oss av en 

semistrukturerad intervjuguide. Under intervjutillfällena valde vi att båda två medverkade i 

syfte att underlätta vid analysprocessen. Intervjuerna skedde på vald plats av den intervjuade 

frivårdsinspektören. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuer som insamlingsmetod 

är en social produktion av kunskap där det i den aktiva intervjuprocessen skapas kunskap 

genom ett samtalsförhållande. Denna form av kunskapsproduktion som är social och 

intersubjektiv innebär därmed att intervjuaren och respondenten konstruerar kunskapen 

tillsammans. Vi använde oss av en intervjuguide under våra semistrukturerade intervjuer där 

alla respondenterna besvarade samma frågor i en nästintill identiskt ordningsföljd. Utifrån 

detta anser vi att respondenterna gavs utrymme att besvara frågorna utifrån sina egna tankar 

och föreställningar utan att någon direkt påverkan från vår sida styrde deras svar. Som tidigare 

nämnt har vi i denna studie utgått från ett fenomenologiskt synsätt vilket Kvale och 

Brinkmann (2014) menar intresserar sig för människors upplevda värld. 

De semistrukturerade intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas vilket 

utgjorde underlaget för vår analys. Vidare gjorde man en tematisk analys utifrån det 

transkriberade underlaget. Under analysprocessen valde vi att arbeta gemensamt i syfte att 

utbyta tankar och ideer om våra teman och subteman. Detta medförde att vi tillsammans 

kunde få en klar samt gemensam bild av de resultat som vi fick fram. Vid arbete med resultat 

samt diskussion valde vi på grund av geografiska skäl att skriva på varsitt håll med frekvent 

kontakt via det gemensamma dokument som arbetet utfördes i. På så sätt kunde vi hela tiden 

korrekturläsa den andres arbete samt besvara varandras tankar och funderingar direkt i texten. 

Vidare kunde vi upprätthålla en objektivitet då arbetssättet gav oss möjlighet att kontinuerligt 

granska det egna arbetet.  

 

5.7 Etik  
Utifrån den bifogade blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt (Bilaga 1) som 

involverar människor behöver man se över de etiska utgångspunkterna för att arbetet skall bli 

etiskt korrekt utfört. För att säkerställa att forskning som inkluderar människor bedrivs på ett 

korrekt sätt menar Vetenskapsrådet (2002) att man behöver förhålla sig till de fyra kriterierna: 
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samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Utifrån 

blankettens innehåll kan man se att svaren inte stödjer att en etisk prövning behöver 

aktualiseras för att studien ska vara genomförbar. Respondenterna anses exempelvis inte 

kunna komma till varken psykisk eller fysisk skada samt tillhöra en sårbar grupp. Dock bör 

det påpekas att det hölls en diskussion gällande osäkerhet kring om respondenterna skulle 

kunna påverkas psykiskt. Detta då respondenterna behöver stanna upp och reflektera över om 

de arbetar utifrån sin professionella roll eller ej, vilket skulle kunna väcka tankar och känslor 

som man inte förutsett. Arbetet berörde inga känsliga uppgifter som politiskt eller religiöst 

ställningstagande.  

För att uppfylla de etiska kraven som nämnt ovan lät man intervjupersonerna ta 

del av ett informationsbrev (Bilaga 2) vid förfrågan om deras medverkan i studien. Vidare 

fick de läsa igenom samt skriva under en samtyckesblankett utifrån Högskolan Dalarnas 

riktlinjer innan intervjuerna påbörjades. I denna blankett framkom bland annat information 

om rättigheten att avbryta sin medverkan utan någon som helst motivering.  

Allt intervjumaterial spelades in på en enhet utan någon koppling till nätet för att säkerställa 

att intervjumaterialet inte skulle kunna läcka ut. Vidare lät man allt material transkriberas. 

Materialet som framkommer i studien är anonymiserat för att upprätthålla 

konfidentialitetskravet och inte röja någon av intervjupersonernas identitet. 
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6. Resultat  
I följande avsnitt kommer vi presentera de resultat vi fått fram. Resultatet redovisas genom de 

teman vi fått fram genom vår tematiska analys och de subteman vi analyserat ner de i. De 

huvudteman som framkom var: arbetets innehåll, värderingar samt emotioner. Vidare blev 

våra subteman: förhållningssätt gentemot professionen och dess värdegrund, relationens 

betydelse, den dubbla rollen i mötet med klienten, brottets karaktär, engagemang och 

påverkan samt hantering. Se figur 1.  

Vid användning av begreppet majoritet i följande avsnitt avser vi det gemensamma svar som 

framgått av minst fyra av sex respondenter.   

 

 
Figur 1. Teman och subteman 

 

6.1 Tema - Arbetets innehåll   
Under följande tema har man sammanfattat det respondenterna lyft gällande arbetet och dess 

innehåll i form av förväntningar på den enskilde i sin profession, det egna förhållningssättet 

till kriminalvårdens värdegrund samt relationens betydelse vid arbete med klienter.  
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6.1.1. Förhållningssätt gentemot professionen och dess värdegrund 

Under intervjuerna framkom att den värdegrund som Kriminalvården strävar efter har en stor 

betydelse i det praktiska arbetet för frivårdsinspektörerna. En av intervjupersonerna menade 

att värdegrunden är kärnan i det arbete som man gör på frivården.  

 
“Alltså det genomsyrar ju allt. allt man gör hela tiden när man kommer hit.”  

(Intervjuperson 1) 

 

Vidare uttryckte en annan intervjuperson att kunna stå bakom värdegrunden är en 

förutsättning för att kunna arbeta inom professionen.  

 

“...jag tror att är inte det där bara en helt självklar sak som sitter i ryggmärgen redan innan 

man börjar här, då kanske man inte är på rätt plats. Ganska grundläggande grejer.” 

(Intervjuperson 3)  

 

Förmågan att hålla sig inom värdegrundens gränser menade en av intervjupersonerna vara 

betydande vad gäller en längre arbetskarriär inom Kriminalvården, då den anställde har en 

betydande roll som ansiktet utåt.  

 
“Jag förhåller mig till alla de där (värdegrunden)...jag tror att det kanske är ett måste för att du 

ska kunna jobba länge i den här branschen att inte gå för mycket eller för lite åt ena hållet. Är 

man för rigid ja då får du ingen kontakt med klienterna, är du för öppen ja då tappar de kanske 

din trovärdighet som myndighetsperson. Du är ju ändå en representant för myndigheten. Och i 

det ingår ju de här grejerna. Du ska jobba rättssäkert, du ska vara påläst, du ska veta vilka 

lagar som gäller. Det ingår i rollen.” (intervjuperson 6)  

 

En av intervjupersonerna valde vid fråga om det fanns några svårigheter med värdegrunden 

att belysa den professionellas tvådelade roll.  

 
“Alltså svårigheterna är väl kanske lite det här att man har två roller, alltså dels ska man vara 

liksom kontrollerande och följa de här domarna och lagarna och föreskrifterna som finns... 

Samtidigt som man faktiskt ska vara stöttande och hjälpande och liksom en person som de kan 

lita på och så. Så att det är klart det finns svårigheter i det, det är inte alltid klienterna förstår 

det här med rättssäkerheten och att man måste vara kontrollerande och hela den här biten utan 

de tänker att det bara är den hjälpande biten liksom. “ (Intervjuperson 5) 
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Repstad (2005) lyfter förväntningar som det centrala för att skildra en roll. Förväntningarna 

kan handla om vad och hur ett arbete ska utföras men även förväntningar på innehållet och 

stilen som hör till rollen. För att ett samarbete ska fungera mellan olika roller eller 

organisationer så måste individer uppfylla innehållet av sina roller, det vill säga att utföra de 

uppgifter som förväntas. En av intervjupersonerna beskrev några av de förväntningar som 

ligger på den professionella rollen vid frågan om det var något som personen själv ville ta upp 

och belysa. 

 
“Det är ju ett väldigt komplext jobb, och det är många som har förväntningar på oss, vi har 

förväntningar på oss, klienterna har förväntningar på oss. Så man måste göra många 

nöjda...klienterna har ju inte samma förväntningar som samhället. Så det är lite tufft, men det 

är roligt.” (Intervjuperson 5)  

 

Ett område inom professionens arbete där respondenternas uppfattningar skilde sig lite åt var 

huruvida man anser att det finns en motsättning i förhållandet mellan att straffa alternativt 

rehabilitera de klienter som man möter i sitt arbete. Flera av respondenterna uttryckte 

begreppens motsatser, samtidigt som de under intervjuerna sammanfattade dessa som något 

man kunde kombinera i arbetet. 

 
“Ja absolut, det är ju två helt olika saker att straffa någon och att låsa in någon och kasta 

nyckeln i princip kontra behandla och rehabilitera någon. De står ju i motsatsförhållande till 

varandra och vi sysslar ju med båda.” (Intervjuperson 1) 

 

Vidare uttryckte samma intervjuperson: 

 
“Fast de funkar ändå ihop för är det så att någon blir dömd till fängelse så kan man ändå få 

behandling och vård där, och vi kan följa upp det efteråt. Och ja, våra insatser så som de ser ut 

idag är ganska ingripande när det gäller behandling, de är här mycket och det ställs ganska 

höga krav på de. Så även om man från allmänhetens synsätt kan tycka att den här personen 

kommer undan med skyddstillsyn så är det ganska gediget innehåll i den påföljden och ett 

väldigt innehållsrikt program kan man väl säga men som är förändringsinriktat. Så om man 

vill kalla det för straff då eller möjligheter, det får man bestämma själv.” (Intervjuperson 1) 
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En av intervjupersonerna uttryckte dock tydligt hur dessa två delar inte behövde stå i motsats 

till varandra i arbetet med klienter.  

 
“Nej alltså, jag brukar vara tydlig med klienterna från början att de har ju fått ett straff och det 

är övervakning. De kommer inte hit frivilligt men samtidigt ska man ju försöka göra det bästa 

av det här straffet… Så det gäller ju att hitta den positiva rehabiliterande delen i straffet när det 

gäller frivården.” (Intervjuperson 2)  

 

En av intervjupersonerna gav ett exempel där en klient hamnar mellan stolarna när det gäller 

rehabilitering i förhållande till rättssäkerheten.  

 
“ Jag kan ta ett exempel jag har en klient som sitter på (anstalt)... Men han har ett problem att 

han kokar över hela tiden alltså typiskt symptom på ADHD och det ser alla som är omkring 

honom och han säger själv att han inte kan behärska sig, han blir jätteledsen när han kokat 

över, han går och ber om ursäkt och försöker liksom ställa allt tillrätta och sen två dagar 

senare så kokar han över igen… Och han vill ha en ADHD utredning och där har vi haft svårt 

och kunna fixa det… Och han har svårt att kunna klara en ADHD utredning på utsidan utifrån 

att han börjar ta droger för och bromsa sin hjärna och han kommer inte ihåg tider. Och då 

försöker jag på alla möjliga sätt att och se kan vi inte på något jädra vänster få till en ADHD 

utredning under tiden som han är drogfri och befinner sig på institution. Och det verkar helt 

jädra omöjligt för att ska vi ta ut honom i ett behandlingshem så gäller deras värderingar och 

han har inte kvalificerat sig för det för han missköter sig två gånger i veckan. Och den 

misskötsamheten är ju ett utslag av hans sjukdom. Och det är väl alla ganska överens om men 

ja ska du ta ut någon på utslussen och har 42 misskötsamheter hur tänker du? Ja jag försöker 

tänka att det kanske är dumt om han får en 43. Så där ser jag ju en konflikt i vad 

rättssäkerheten ibland kräver kontra vad skulle klienten behöva.“ (Intervjuperson 6)  

 

Rollkonflikten som uppstår ovan där man önskar hjälpa sin klient i situationer där 

professionens ramar försvårar, var något som återkom under flera av intervjuerna. Festinger 

(1962) talar om det motstånd, dissonansen, som kan uppstå inom en människa då exempelvis 

dennes tankar eller syn kring något inte överensstämmer med dennes faktiska agerande. 

Önskan hos intervjupersonen i fråga att hjälpa sin klient i en situation där det upplevs som en 

omöjlighet, skulle då enligt Festingers (1962) kognitiva dissonansteori kunna tolkas som att 

det uppstår en kognitiv dissonans hos den professionelle i sitt arbete med dennes klienter.  
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 6.1.2.Relationens betydelse  

Majoriteten av respondenterna lyfte vikten av allians eller en god relation som den mest 

primära delen i mötet med klienter. En av intervjupersonerna menade att man själv kan 

behöva öppna sig för att nå fram till en god allians.  

 
“...att ha en bra relation är väl en grundpelare. Då kan man också vara lite mer öppen och ärlig 

och bjuda på sig själv, både från min sida och från klientens sida. Vi har ju epitet personlig 

men inte privat till exempel. Och det försöker man väl leva efter så mycket som möjligt så att 

om jag vågar bjuda på mig själv lite grann så släpper oftast klienten på spärrarna också.” 

(Intervjuperson 2)  

 

Vidare menade en annan att relationens betydelse vid möte med klienten har stor inverkan på 

rehabiliteringsprocessen. 

 

“...utan en koppling och någon form av god relation till klienten så kan vi ju inte göra 

någonting… Inte bara gå in i mötet och sätta sig och titta i ett papper och gå igenom ett 

formulär, det är ändå människor vi jobbar med.” (Intervjuperson 3) 

 

Förutom den goda alliansen, valde en av respondenterna att belysa relationen och dess 

betydelse för den enskilde klienten.  

 
 “... i mångt och mycket kan det vara så att de relationerna som vi har med våra klienter 

kanske är de mest djupaste de mest ärliga som de har ibland.” (Intervjuperson 1)  

 

Gällande frågan hur det egna förhållningssättet i arbetet påverkar klientens motivation till 

rehabilitering alternativt återfall i brott, menade alla intervjupersonerna hade en mycket 

väsentlig roll.  

 
“Att få en bra relation till klienten, en bra koppling där man kanske förstår varandra, då kan 

man ju också få utrymme att faktiskt påverka.” (Intervjuperson 3)  

 

En av intervjupersonerna valde att lyfta sitt sätt att möta klienter då denne upplevde sig ha ett 

annorlunda förhållningssätt i jämförelse med sina kollegor.  
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“...alltså, jag skiljer mig kanske lite från andra som jobbar här också för det är väldigt många 

som är väldigt såhär att man håller sig innanför ramarna och följer lagen, det är liksom så det 

ska vara. Ja, eller följer lagen det gör jag ju (skratt). Men alltså jag försöker gå lite utanför, jag 

tycker verkligen att relationen är det viktigaste, utan den så kommer man ingenstans.” 

(Intervjuperson 5) 

 

Vidare berättade en av intervjupersonerna om sitt förhållningssätt vid möten där klienter bär 

med sig tidigare erfarenheter av andra myndigheter. 

 
“Det har man hört på många klienter som tycker att de haft dåliga handläggare, kanske inte på 

frivården men som vårdare på anstalt. Och helt tappat tilliten till myndigheten som tycker att 

det är översittarfasoner. Att vara på samma nivå som klienterna, att inte tro sig vara bättre utan 

vi är två människor, nu ska vi se till att försöka få in dig i samhället igen.” (Intervjuperson 2) 

 

Relationen och dess värde var ett genomgående tema hos intervjupersonerna gällande deras 

arbete med klienter. Detta visar på att kärnan i ett lyckat behandlingsarbete kräver en bra 

relation mellan klient och professionell. 

 

6.2 Tema - Värderingar  
I denna del sammanfattas temat om värderingar. Värderingarna syftar till frivårdsinspektörens 

värderingar i det privata men även de värderingar som de behöver förhålla sig till i 

yrkesrollen.  

 

6.2.1 Den dubbla rollen i mötet med klienten 

Ett flertal av respondenterna lyfte hur det kan uppstå motsättningar mellan den privata rollen 

och yrkesrollen när det kommer till de regelverk de arbetar efter och hur det gällande dessa 

kan uppstå värderingskonflikter. Ett par av respondenterna lyfte att det ibland förekommer 

svårigheter att förhålla sig till de regler och rutiner som krävs och att det har funnits en önskan 

att många gånger kunnat agera annorlunda. Trots detta anser majoriteten ändå att de 

personliga värderingarna samstämmer med värderingarna som hör till yrkesrollen. 

 
“Att en person uteblir här och det är bara ren slarv och ovilja, det är en sak liksom. Men att ha 

flera diagnoser och ett rörigt liv, ett pågående missbruk och man missar två möten på 

frivården tycker inte jag är samma sak. Så att liksom vara rigid med regler och såna saker i de 
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situationerna kan jag tycka är lite problematiskt och då kan ju mina egna värderingar krocka 

med dom föreskrifter och riktlinjer som vi har här.” (Intervjuperson 1) 

 

I frågan om det kan vara svårt att undanhålla sina egna värderingar lyfter en av 

intervjupersonerna att denne ibland behöver påminna sig om vilken roll den befinner sig i. 

Intervjupersonen i detta fall menar på att den behöver förhålla sig till en yrkesroll och därmed 

distansera sig från sina egna värderingar i rollen som privatperson. 

 
“Alltså man får aldrig låta det (personliga värderingar) komma ut och påverka en... man får 

återigen bara förhålla sig till det professionellt och påminna sig om att nu går jag in i den här 

rollen. Jag är här som frivårdsinspektör, inte som privatperson.” (intervjuperson 3) 

 

Även i mötet med klienten lyftes olika sätt att förhålla sig professionellt och hur viktigt det är 

att ständigt vara medveten om den roll man har och hur det kan komma att påverka klienterna. 

Även om det kan uppstå krockar i arbetet gällande de personliga värderingarna så måste man i 

sin yrkesroll förhålla sig professionellt genom att bemöta klienterna med respekt och 

värdighet. 

 

“Du kommer hit och är dömd, och så får du träffa en person som är lite stel och fyrkantig och 

fördömande, då går du kanske härifrån med en känsla av att vara mindervärdig… mot att möta 

en människa som på ett öppet sätt lyssnar, vad är det som har hänt, vad är din historia och inte 

värderar den utan försöka jobba utifrån personens förutsättningar. Jag tror det gör jättestor 

skillnad.” (Intervjuperson 4) 

 

Vidare menade en av intervjupersonerna att det inte bara är relationen mellan den 

professionella och klienten som blir skadad i ett dåligt förvaltat möte, utan som professionell 

representerar man hela organisationen.  
 

“Men om jag börjar döma ut klienterna eller tror att jag är en bättre människa eller någonting, 

det märker de direkt. Då är man körd i mötet, då är det bara att byta handläggare alternativt så 

har man bränt hela myndighetens förtroende hos klienterna.” (intervjuperson 2) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna lyfte vikten av att förhålla sig neutralt och att försöka 

befinna sig på samma våglängd som klienten. I sin yrkesroll måste man ha utvecklat 

färdigheter som gör att man kan se människan bakom brottet. 
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“Jag tror att väljer man det här jobbet på något vis, att jobba med människor som ändå kränker 

andra människor och gör fel och skadar andra människor och ändå vill göra det så tror jag att 

man har ett ganska öppet mindset till de här sakerna. Men det är klart, vi jobbar med 

våldtäktsmän.” (Intervjuperson 6) 

 

Behöva förhålla sig professionell när man önskar kunna möta klienten på samma våglängd var 

något som framkom i flera intervjuer. En av intervjupersonerna valde att ge ett exempel där 

de riktlinjer som finns eventuellt kan skapa frustration hos klienten.  

 
“Men till exempel att jag är och placerar en samhällstjänstklient, det är 700 meter från 

närmaste busshållplats, han har åkt buss dit, och vi är klara samtidigt och det liksom öser ner 

regn och jag åker bil och han ska gå tillbaka mot bussen och frågar kan jag åka med dig och 

jag måste svara nej, jag får inte ha klient i bilen. Jag är inte rädd för han, jag känner inga 

tveksamheter, jag skulle absolut gärna ta honom i bilen därför att det skulle till och med 

kännas bättre. Och då är ju det en säkerhetsgrej och jag kan ju känna då att jag kanske drar på 

mig mera missnöje och irritation genom att inte bjuda på de där 700 metrarna... vi ska jobba 

säkert absolut men vi måste också differentiera alla klienter är inte mördare.” (intervjuperson 

3) 

 

Vidare lyfte en av intervjupersonerna det komplexa förhållandet och önskan om att stå på 

klientens sida, i sammanhang där det krävs att den professionella rollen upprätthålls.  

 
“Typiska lägen när klienten sitter och klagar på kanske socialtjänsten eller något liknande. Jag 

har ju flera gånger tagit min telefon på högtalare och så har han ringt till sin 

socialtjänsthandläggare, men då har vi aldrig sagt från start i samtalet att jag är med. Och jag 

hör hur socialtjänsthandläggaren beter sig mot klienten och sen så säger jag hej, jag är från 

frivården och jag är här också då är det som natt och dag i bemötandet mot klienten och då får 

man bita sig i läppen när klienten efteråt säger jävla socjävel och såna grejer. Då är det svårt 

för mig att bara, nej men stopp liksom, då vill man ju egentligen lite grann såhär att ja, jävla 

idiot. Men jag kan ju inte göra det utifrån den professionella rollen...jag skulle vilja hålla med 

dig men jag känner inte att jag kan utifrån min roll.” (Intervjuperson 2)  

 

Trots det faktum att flera av intervjupersonerna noterade vikten av att vara neutral gentemot 

sina klienter, fanns det stunder där vissa av de professionella önskade att de kunde agera på ett 

sätt som gick emot professionens ramar. Det olika förväntningarna utifrån ett rollperspektiv 
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menar Repsad (2005) är beroende på de informella normerna i yrkesutövningen. Det kan 

innebära att det finns informella normer som exempelvis vara korrekt och kylig. Detta i 

kombination med att följa professionens formella lagar och ramar skapade svårigheter 

gällande att hålla tillbaka sina egna normer hos frivårdsinspektörerna.  

 

6.2.2 Brottets karaktär 

Majoriteten av de vi intervjuade sa sig kunna förhålla sig neutralt gentemot de klienter de 

arbetade med samt kunna hålla tillbaka sina egna personliga värderingar. Vidare visade det 

sig att när man väl talade om klienterna som begått brott av en viss karaktär så kunde det 

uppstå svårigheter. En av intervjupersonerna ansåg att det fanns svårigheter gällande brott 

som kunde kopplas till sexualbrott.  

 
“Jag tycker att det är ett jättesvårt att jobba med personer som kanske har utsatt barn för brott 

och som har utsatt kvinnor för brott, såna typer av brott tycker jag är svåra för där har man ju 

lite känslor och tankar kring våldtäkter och sånt.” (Intervjuperson 5) 

 

Gällande klienter som begått vissa typer av brott som medför att man inte kan förhålla sig 

neutral väljer många av frivårdsinspektörerna bort att arbeta med dessa klienter. 

 
“Men jag kan ju själv känna att det här kan inte jag, här kan inte jag förhålla mig 

professionellt. Utan det kommer massa tankar att ja, det kan vara egna erfarenheter eller att 

man känner ett obehag inför brottet. Men då hanterar vi det genom att vi byter vi 

handläggare.” (Intervjuperson 4) 

 

En av intervjupersonerna förklarar hur denne gör för att försöka underhålla sina egna 

värderingar gällande sexualbrott. 

 
“Det går ju inte att börja tänka att ja, det där kunde varit min lillasyster han våldtog eller han 

våldtog det där barnet. Det går ju inte att sitta och tänka så för då är man rökt från början 

liksom. Då gäller det att lägga fokus på vad min arbetsuppgift faktiskt är och lämna mina 

personliga värderingar hemma.” (Intervjuperson 2) 

 

En av intervjupersonerna lyfter vikten av att ändå se personen bakom brottet, oavsett vilken 

karaktär brottet har. 
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“Sexualbrottsdömda eller några andra typer av barnpornografi till exempel eller liknande, då 

gäller det att i grund och botten förhålla sig neutralt till alla och inte riktigt döma personen 

utan handlingen.” (Intervjuperson 3) 

 

Vidare valde en av intervjupersonerna att belysa det faktum att vissa kollegor önskar att inte 

arbeta med personer som är dömda för sexualbrott.  

 
“... har kollegor som inte tycker om att arbeta med sexualbrottslingar och ibland kanske läget 

är väldigt pressat på arbetsplatsen med arbetsbelastningen så man får ta det man får.” 

(Intervjuperson 2) 

 

En av våra intervjupersoner uttryckte sig ha väldigt lätt att arbeta med klienter som hade 

begått svårare slags brott som sexualbrott.   

 
“Jag har haft ganska lätt för den delen. Nästan lite för lätt, så att jag har funderat på om det 

saknas någonting ibland.” (Intervjuperson 6) 

 

Vidare uttryckte samma intervjuperson: 
 

“...vissa tycker att det är jobbigt att arbeta med sexualbrottslingar, jag har inga problem med 

det. Jag är inte kunnig inom området men jag har inga problem att bortse från brottsdelen, att 

inte emotionellt gå in i det som rör runt omkring… Men jag har inte haft svårt att förhålla mig 

neutralt. Det har nästan varit lite för lätt ibland.” (Intervjuperson 6) 
 

Vissa av intervjupersonerna upplevde inte några svårigheter gällande att arbeta med personer 

som begått en viss typ av brott medan andra menade på att det kunde kännas utmanande. Den 

kognitiva dissonansteorin som Festinger (1962) beskriver skulle därav kunna sägas existera 

hos en del av frivårsinspektörerna gällande deras värderingar kring brottets karaktär, dock inte 

hos alla.  

 

6.3 Tema - Emotioner  
Under temat emotioner kommer vi belysa hur frivårdsinspektören påverkas emotionellt i sitt 

arbete samt hur denne hanterar den emotionella belastning som kan uppstå.  
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6.3.1 Engagemang och påverkan 

I alla intervjuer medgav intervjupersonerna att de känt av någon form av emotionell påverkan 

eller emotionell belastning i sin yrkesroll.  

 
“Jag tror inte man kan jobba med människor utan att lägga in ett visst känslokapital. Det ingår 

nog i själva yrkesrollen.” (Intervjuperson 6) 

 

När det kommer till den emotionella påverkan som yrkesrollen gav nämndes både positiv och 

negativ emotionell påverkan, där den närheten som formats till klienten både kan leda till 

glädje eller besvikelse.  

 

“Man kanske blir personligt involverad på ett djupare plan liksom med vissa klienter. Där kan 

det till exempel vara svårt att släppa arbetet vid slutet av dagen. Det är ju på gott och ont. Det 

är vissa saker som till exempel hot som kan hänga över en under ganska lång tid, där man 

kanske är rädd eller orolig för någonting… Så att det går uppåt och neråt.” (Intervjuperson 3) 

 

Vidare lyfter en av intervjupersonerna exempel där arbetet påverkar denne emotionellt. I 

arbete med klienter behöver man gå genom ett stort känsloregister. 
 

“...det här arbetet påverkar mig känslomässigt väldigt mycket. Både på ett mer att man blir 

fruktansvärt stolt och glad när klienterna inser saker och ting och tillämpar det i verkligheten. 

Och de klienterna man arbetat väldigt länge och kanske fått en bra relation med, man kommer 

tillbaks efter en julledighet eller någonting och de sitter häktad för ett grovt brott. Då är det 

klart att man känner fan också. Det blir mycket känslor i jobbet, så är det.” (intervjuperson 2) 

 

En av intervjupersonerna lyfter de skarpa kontrasterna som uppstår mellan det privata livet 

och yrkeslivet och hur det kan väcka starka känslor. 

 
“Att lära sig hantera de här känslorna... Förut när det var en som berättade om tortyr, det här 

med avhoppare och vara efterföljd och sånt där och sen ska man ändra fokus och hem till sitt 

vardagliga liv, det är väldigt svårt.” (intervjuperson 5) 

 

Förekomsten av emotionella utmaningar visade sig tydligt hos intervjupersonerna. Därav blev 

även frågan kring hur dessa hanteras aktuell att belysa.  
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6.3.2. Hantering 

Alla intervjupersoner lyfte att de på något sätt drabbats av emotionella svårigheter i sin 

yrkesroll där de hade olika metoder för att lindra den belastning de kände. Majoriteten 

använde sig av det nätverk de har på sin arbetsplats genom att ventilera med kollegor. Många 

lyfte även vikten av handledning på arbetsplatsen och att ha en öppenhet för det man känner 

och tänker, både för kollegor och klienter. 

 
“Vi handleder varandra mycket här, vi är ganska mycket öppna dörrar liksom... Vi gråter med 

varandra ibland, skrattar med varandra, alltså det är mycket sånt. Sen tycker jag att det är 

viktigt att visa känslor för och tillsammans med klienten för att vi är ju bara människor 

liksom.” (Intervjuperson 5) 

 

Även friskvård och motion lyftes av ett par intervjupersoner som ett sätt att hantera de 

emotioner som kan uppstå i arbetet. 

 
“Vi har ju handledning och såna grejer, så vi bollar ju mycket. Det är jävligt bra men jag kan 

nog tänka och tycka att ett riktigt bra träningspass, det rensar skallen ordentligt... Sen kan man 

vara ganska ärlig mot klienten att man känner vissa saker. Det visar på att jag själv är sårbar 

eller att jag är ingen robot som är här, vi är människor båda två.” (intervjuperson 2) 

 

När det kommer till den emotionella belastning som uppstår till följd av att ej kunna agera 

utifrån sina egna övertygelser utan istället behöver följa de regler och rutiner som finns, kunde 

det för vissa anses som utmanande. Vidare lyfte intervjupersonerna att de var tvungna att 

hantera de emotionella utmaningarna genom att stå bakom professionen trots att de tyckte 

annorlunda. Detta kunde i sin tur skapa en värderingskonflikt inombords. 

 
“jag blir förbannad, jag har väldigt lätt till ilska, men det visar jag inte där och då... Ibland så 

får man ta på sig den här stålrocken och då liksom köra trots att man tycker att det känns fel.” 

(Intervjuperson 1) 
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7. Diskussion  
Under följande rubrik kommer studiens resultat att analyseras, diskuteras och sammanfattas. 

Analysen kommer att kopplas ihop med tidigare forskning och de teoretiska begrepp vi valt 

att använda som analysverktyg. Diskussionsavsnittet kommer delas upp utifrån de tre 

frågeställningar som forskningen syftar till att besvara. Detta för att göra diskussionsavsnittet 

mer överskådligt för läsaren.  

 

7.1 Hur förhåller sig frivårdsinspektören till arbetets innehåll utifrån 

värdegrunden?  
Utifrån intervjupersonernas egna beskrivningar ville vi studera hur de förhåller sig till arbetet 

som frivårdsinspektör med utgångspunkt i kriminalvårdens värdegrund. Resultatet visade att 

värdegrunden stod som en hörnsten i frivårdsinspektörernas arbete. En av intervjupersonerna 

uttryckte att ha värdegrunden i ryggmärgen som en naturlig del för att ens kunna arbeta inom 

professionen. Vidare uttryckte en annan hur värdegrunden genomsyrar hela arbetet. Förmågan 

att förhålla sig personlig men inte privat samt vikten av sitt egna förhållningssätt gentemot 

klienterna visade utifrån vår tolkning vara en viktig och betydande del i värdegrunden i 

frivårdsinspektörernas arbete. Norcross och Lambert (2018) menar att relationella 

komponenter i form exempelvis en god allians har en större inverkan än den faktiska 

behandlingsmetoden. Norcross och Lambert (2018) resultat visar med andra ord hur 

relationens betydelse står för den primära delen i behandlingsprocessen. 

Frivårdsinspektörernas upplevelser av relationens värde samt dess inverkan på arbetet med 

klienterna kan utifrån resultatet bekräftas stå i linje med den forskning som Norcross och 

Lambert (2018) presenterar. En av frivårdsinspektörerna uppgav möjligheten att vara med och 

påverka när en relation upprättats mellan frivårdsinspektören och dennes klient. 

Värdegrundens epitet personlig men inte privat visade sig vara något som alla 

intervjupersoner tagit fasta på i sitt arbete. En av intervjupersonerna menade att valet att 

öppna sig för klienten i fråga, bidrar till att klienten själv öppnar sig för frivårdsinspektören. 

Vidare uppgav en av intervjupersonerna att relationen med klienten kan från klientens sida 

ibland vara den mest ärliga relation som klienten har. Utifrån Norcross och Lambert (2018) 

artikel där man fastställer relationen som en helande länk i behandlingsarbetet kan man 

baserat på intervjupersonernas utlåtanden bekräfta att essensen i arbetet med klienterna ligger 

i det relationsbyggande arbetet samt vikten av att våga vara personlig.  
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Trots att intervjupersonerna ansåg att värdegrunden var en primär del i arbetet 

framkom att den stundvis kunde anses som utmanande. Nielsen och Kolinds (2016) artikel 

belyser behandlares utmaning i arbetet med klienter då det institutionella arbetet innefattar ett 

komplext identitetsskapande av sina klienter. Nielsen och Kolind (2016) menar att detta sker 

då behandlaren förhåller sig till en institutionell bild av klienten där kontrollerande rutiner 

behöver upprätthållas, samtidigt som ett humant synsätt och klientnära arbete behöver 

inkluderas i arbetet. En av respondenterna i studien beskrev en utmaning i arbetet utifrån 

värdegrunden då denna behövde förhålla sig till de två rollerna den kontrollerande och den 

hjälpande i arbetet med klienter, vilket kan likställas med den tvådelade upplevelse som 

beskrivs i artikeln. 

Utifrån vårt resultat kan man se att frivårdsinspektörerna till viss del hade olika 

uppfattningar gällande huruvida att straffa alternativt rehabilitera stod i motsats till varandra i 

arbetet med klienter. Kombinationen av dessa åtgärder som arbetet innefattar kunde för vissa 

ses som en naturlig del i arbetet medan andra valde att belysa dess komplexa förhållande där 

den straffande delen stundvis upplevdes som ett hinder i rehabiliteringsprocessen. Dock 

menade majoriteten att dessa ändå fungerade som ett komplement till varandra. En av 

respondenterna gav ett exempel där rättssäkerheten och klientens behov kunde stå i konflikt 

med varandra trots dennes försök att på alla sätt försöka hjälpa klienten i fråga. 

Festinger (1962) belyser den kognitiva dissonans som kan uppstå. Detta då handling 

och inre tanke inte står samstämmiga med varandra. Då människan ständigt önskar bevara en 

inre balans medför en eventuell dissonans att individen i fråga gör allt i sin makt för att återfå 

den ursprungliga balansen. Detta menar Festinger (1962) kan ta sig uttryck i form av 

exempelvis bortförklaringar, alternativt att dissonansen fortsätter att råda inom människan. 

Festinger (1962) menar att om en dissonans kvarstår inom människan, resulterar detta i att 

man bland annat försöker minska dissonansens intensitet genom att undgå sammanhang där 

ens agerande inte samstämmer med den inre människan. Vår tolkning utifrån den kognitiva 

dissonansteorin är att vissa av frivårdsinspektörerna upplevde denna dissonans i sitt arbete 

med klienterna. Detta då viljan att hjälpa hindrades av den professionella rollen och de 

regelverk som frivårdsinspektören behöver förhålla sig till. Den förväntade dissonans som vi 

trodde skulle genomsyra alla intervjuer gällande frivårdsinspektörernas arbete var dock inte 

representativt hos alla som deltog i studien. En av respondenterna berättade hur denne förhöll 

sig utanför ramarna då relationen ansågs som det viktigaste i arbetet. Detta kan utifrån den 

kognitiva dissonansteorin ses som ett sätt för frivårdsinspektören att minska den dissonans 
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som uppstår när denne måste förhålla sig innanför de ramar som professionen strävar efter. 

Detta genom att tänja på gränserna.  

Trots det faktum att frivårdsinspektörerna inte valde att ta upp alla delar av 

värdegrunden när de besvarade frågeställningarna, kan vi utifrån vår tolkning av 

respondenternas svar anta att det finns en stor tilltro på värdegrunden och att den utgör en 

betydande del i arbetet. Vidare kan man utifrån vår analys bekräfta att det förekommer viss 

kognitiv dissonans hos en del av frivårdsinspektörerna, där man i ett fall kunde identifiera en 

reducering av dissonansen genom att tänja på professionens gränser.  

 

7.2 Hur förhåller sig frivårdsinspektören till sina egna värderingar och den 

värderingskonflikt som kan uppstå? 
Vi ville utifrån frivårdsinspektörens egna tankar genom ett socialpsykologiskt synsätt belysa 

hur de hanterar privata känslor och normer i sin yrkesroll. Vårt resultat visade på en 

komplexitet i upplevelsen av egna värderingar i kombination med förväntningar på 

yrkesrollen. Studien av Walker, Egan och Jackson (2018) visar på hur rollkonflikter oftast 

uppstår i kriminalvårdsanstalter då det finns en professionell klyfta mellan den övervakande 

och den behandlande yrkesrollen. Walker et al. (2018) jämförande studie mellan arbetet på en 

vanlig kriminalvårdsanstalt och en kriminalvårdsanstalt där de arbetade utifrån ett terapeutiskt 

arbetssätt visade på skillnader i kriminalvårdarnas förhållningssätt gentemot de intagna. De 

anställda som arbetade terapeutiskt var bland annat mer toleranta till beteenden som i en 

vanlig fängelsemiljö skulle leda till repressalier. Arbetet inom frivården beskrivs av 

intervjupersonerna som en miljö där det krävs en öppenhet och förståelse för sina klienter, 

något som skulle kunna tolkas som en terapeutiskt arbetsmiljö med kärnan i ett terapeutiskt 

arbetssätt. Intervjupersonerna lyfte under flera frågeställningar hur viktigt det är att se den 

individuella klienten och arbeta utifrån ett tillmötesgående arbetssätt som skapar möjligheter 

för att det ska ge vinst för båda parter. Även om säkerheten och samhällsskyddet är en av de 

mest centrala delarna i arbetet så går det att arbeta mångsidigt och anpassningsbart för 

klientens bästa.  

Den förväntade rollkonflikten gällande svårigheter i värderingar gentemot klientens 

brottshistoria som vi genom vår förförståelse antog att intervjupersonerna skulle lyfta förekom 

inte i intervjusvaren. Även om intervjupersonerna lyfte svårigheter med klienter som begått 

sexualbrott så behövde de inte slitas mellan olika roller. De valde istället den möjligheten att 

överlämna klienten till en annan handläggare som inte ansåg att denne hade några svårigheter 
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att förhålla sig neutralt. Därmed kunde de frivårdsinspektörer som inte ansåg sig kunna 

förhålla sig neutralt gentemot sina egna värderingar undvika en värderingskonflikt genom att 

välja bort klienter som exempelvis utfört sexualbrott. Detta var möjligt då de kände att de 

kunde vara transparenta med sina värderingar till kollegor och genom att de har möjlighet att 

vara flexibla i sin yrkesroll och de klienter de får till sig.  

Den rollkonflikt vår studie visade handlade istället om svårigheter att förhålla sig till 

yrkesrollens regler och begränsningar och den medkännande, medmänskliga rollen som kände 

sympati och därmed ville agera på ett helt annat sätt. Repstad (2005) menar att kärnan i 

rollkonflikten ligger i dess olika förväntningar eller normer. Det kan handla om två normer 

som inte kan följas samtidigt och därmed krockar med varandra. Rollkonflikten blir i denna 

kontext normkonflikterna mellan den personliga rollen och yrkesrollen. Det 

intervjupersonerna lyfte var att de ville gå utanför professionens ramar för att följa sin egen 

personliga moral för att hjälpa de klienter som de kommit nära, något som kan antas skapar en 

emotionell belastning. Repstad (2005) förklarar att rollkonflikter inte alltid går att lösa utan att 

dessa konflikter kommer att fortgå och kännas tunga och påfrestande. Någon av rollerna 

kommer att prioriteras och det är oftast den rollen där sanktioner inte förekommer. En av 

intervjupersonerna lyfte hur denne i en inbördes konflikt väljer att sätta på sig stålrocken och 

köra ändå, även om det strider mot de personliga normer och förväntningar på det privata 

jaget. Att det förekom svårigheter gentemot att låta sin egen moral stå tillbaka för det arbete 

som professionen innebär var något som vissa respondenter ansågs vara en utmaning. 

Däremot förklarade intervjupersonerna att de ändå valde att stå bakom sin professionella roll i 

dessa situationer och låta de privata värderingarna stå tillbaka. Vår tolkning är att i denna 

konflikt är det rollen som frivårdsinspektör som prioriteras kontra den personliga. Möjligtvis 

skulle detta kunna vara på grund av att gå emot den professionella rollen skulle leda till 

sanktioner som tidigare nämnt. Ett exempel på en sanktion gällande rollen som 

frivårdsinspektör kan vara att om man inte uppfyller de förväntningar som yrkesrollen kräver 

kan man inte arbeta kvar. 

Gällande attityder gentemot klienterna menade alla intervjupersonerna att det är en 

väsentlig del av rehabiliteringsarbetet, att förhållningssättet gentemot klienten är en bärande 

faktor i en lyckad rehabiliteringsprocess. Kjelsberg et al. (2007) vars studie syftade till att 

mäta attityder gentemot intagna inom kriminalvårdsanstalter fann att de studiegrupper som 

man valt skilde sig stort gällande attityder. Bland annat visade studien på att 

kriminalvårdsanställda på fängelser hade mer negativa attityder mot de intagna jämfört med 

andra anställda inom kriminalvården. Dessa attityder finns trots kunskapen om den forskning 
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som finns om hur attityder påverkar, både negativa och positiva sådana. Studien av Kjelsberg 

et al. (2007) kan på så sätt ge en ganska mörk bild av arbetet med dömda och hur man ser på 

dessa. Detta är något som vi inte ansåg överensstämde med de resultat vi fann i vår studie. 

Gällande frivårdsinspektörernas uppfattning om attityder visade våra intervjuer på att positiva 

attityder gentemot klienterna är något som genomsyrar arbetet. Intervjupersonerna talade 

genomgående på ett positivt sätt om sina klienter där belöning av arbetet var när det gick bra 

för klienterna, och den stolthet som de kände då.  

 

7.3 Hur hanterar frivårdsinspektören de emotionella utmaningar som kan 

uppstå?  
Att arbetet på ett eller annat sätt skapar utmanande emotionella spänningar bekräftar 

majoriteten av våra intervjupersoner. De beskriver hur de i sin yrkesroll kan känna bland 

annat ilska, sorg och glädje. Bergman Blix (2013) definierar begreppet emotioner som ett sätt 

att beskriva hur inre känslor lyfts upp till ytan då situationer i den sociala miljön genererar 

dessa. Frivårdsinspektörerna belyser hur känslor uppkommer i samband med arbetet, vilket 

bland annat framkommer då en av intervjupersonerna lyfter en känsla av rädsla då personen 

utsätts för hot. Intervjupersonernas negativa emotionella upplevelser kan utifrån vår 

begreppsdefinition av emotionell belastning uppfattas som utmanande. Hochschilds (2012) 

definition av begreppet, där det syftar till en förståelse för hur människan anpassar sina 

känslor för att på så vis tillfredsställa omgivningen, kan man till viss del applicera begreppet 

på frivårdsinspektörerna utifrån intervjumaterialet. Detta då bland annat en av 

intervjupersonerna beskriver svårigheten med att behöva hålla upp en professionell fasad när 

denne egentligen önskar kunna uttrycka sina känslor, som överensstämmer med klientens, i 

sammanhang där andra myndigheter haft ett dåligt bemötande mot dennes klient.  

Många av intervjupersonerna lyfter att den tvådelade rollen mellan att straffa och 

rehabilitera skapar en viss emotionell belastning. Yrkesrollen kräver att man arbetar efter 

fastställda lagar och regler och att ge de klienter som inte följer dessa bestämmelser 

sanktioner. Vid dessa situationer finns en vilja att kringgå dessa regler, då man hellre vill se 

till klientens individuella förutsättningar och vad denne kan klara av. Nielsen och Kolind 

(2016) lyfter även att den dömde har dubbla roller i ett rehabiliteringsarbete, den är både en 

gärningsman och en klient. Som tidigare nämnt är det inom det psykosociala synsättet i det 

sociala sammanhanget som identitetsskapandet sker och därmed också förväntningarna på de 

olika rollerna. I yrkesrollen som frivårdsinspektör visade vårt resultat att det fanns svårigheter 
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att förhålla sig mellan den straffande och den stöttande rollen, samtidigt som det krävdes att 

man såg klienten som en människa bakom brottet samtidigt som denne ändå faktiskt är en 

gärningsman. Att behöva förhålla sig till alla dessa aspekter på både sig själv i yrkesrollen 

samt sin klient skapar enligt intervjupersonerna ibland inre konflikter.  

Det finns en förväntning på att yrkesrollen ändå kräver någon form av personligt 

engagemang, eller känslokapital som en av intervjupersonerna benämner det. Resultatet av 

våra intervjuer visade på att det i mötespunkten mellan att behöva skapa en närhet men ändå 

hålla en distans i relationen med klienten, var det som låg till grund för uppkomsten av 

emotionerna. Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) har studerat förhållningssättet inom 

svenska kriminalvårdsanstalter och hur man som kriminalvårdare behöver upprätthålla en 

rehabiliterande strategi i sin yrkesroll. Detta ställer krav på kriminalvårdaren att utveckla 

närmare relationer med de intagna, vilket innebär att de utför ett djupare känslomässigt arbete. 

I vår studie har vi likställt rollen som kriminalvårdare med rollen som frivårdsinspektör och 

ser därmed en liknande emotionell belastning. Nylander et al. (2011) lyfter att den största 

emotionella belastningen som studien visade var en ständig känsla av att inte kunna hjälpa 

tillräckligt, men det fanns även känslor av rädsla och hot. Detta överensstämmer med 

intervjupersonernas egna uppfattningar om vad som är känslomässigt svårt i sin yrkesroll. 

Något som var betydande för oss i vår studie var att utforska hur frivårdsinspektörerna 

hanterade de emotioner som uppkom i arbetet. I den frågan lyfte många av intervjupersonerna 

handledning och ett gott nätverk inom arbetsplatsen som en central del för att kunna hantera 

de känslor och känslomässiga situationer som uppstår. Vi har tidigare redogjort för hur 

relationen är bärande för ett lyckat rehabiliteringsarbete utifrån klientens perspektiv. Enligt 

Walker et al. (2018) finns det flera aspekter för att arbetet ska ha en positiv inverkan på de 

kriminalvårdsanställda där ett av de mest centrala var kamratstöd som en given del i 

arbetskulturen. Walker et al. (2018) lyfte även att de anställda inom kriminalvården både såg 

relationen till fångarna och relationen till arbetskollegorna som viktiga. I våra intervjuer 

visade det sig att få ventilera med både kollegor och klienter ansågs som grundläggande, som 

till exempel att både få skratta och gråta tillsammans med sina kollegor. Öppenhet både mot 

sig själv och de man arbetar med visade sig vara en grundsten i arbetet som frivårdsinspektör.  
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8. Slutdiskussion  
Utifrån ett psykosocialt synsätt med kärnan i rollperspektiv ville vi studera huruvida det 

förelåg en värderingskonflikt i spänningsfältet mellan den professionella och den personliga 

rollen hos frivårdsinspektörer. Vidare ville studera hur de hanterar den värderingskonflikt 

samt den kognitiva dissonans som kan uppstå. Frivårdsinspektörer jobbar ofta med vad som 

kan anses som svåra fall, vilket gör att professionaliteten och närheten ställs på sin spets. 

Dessa centrala aspekter finns även i andra människobehandlande yrken men uttrycks då i 

andra former. Även om spänningsfältet finns kvar, uttrycks detta olika starkt.  

Under intervjuernas gång noterade vi att våra intervjufrågor inte alltid 

frambringade de svar som vi hade önskat. För att säkerställa att de frågeställningar man 

använder i framtida studier belyser de svar man önskar få fram anser vi att pilotintervjuer 

skulle vara till stor nytta. På grund av de tidsramar som följande arbete inneburit anses dock 

att eventuella pilotintervjuer hade försvårat arbetet gällande att hinna klart i enlighet med 

utsatt tid.  

Trots det faktum att denna kvalitativa studie avser att belysa 

frivårdsinspektörernas verklighetsuppfattning, bör det påpekas att det alltid finns en potentiell 

möjlighet att intervjupersonerna håller tillbaka viss information. Bland annat då det kan finnas 

tankar kring att vi som blivande socionomer inte ska får en negativ syn på yrkesrollen. Detta 

då det i framtiden kan vara en potentiell arbetsplats.  

 

8.1 Vidare forskning 

Under denna studie har många tankar väckts gällande att det behövs mer djupgående 

forskning om frivårdsinspektörers yrkesroll, då vår studie visat på att det ställs höga krav och 

innebär ett komplext förhållningssätt gällande närhet och distans. Överlag anser vi att det 

saknas mycket forskning om just yrkesgruppen frivårdsinspektörer, vilket verkar vara en 

bortglömd grupp att studera inom socialt arbete. Mycket av den forskning som finns inom 

kriminalvården utgår ifrån klientens perspektiv, men vi anser att både klienten och 

frivårdsinspektörens roll är lika viktiga för ett lyckat förbättringsarbete.  

Då vår studie inte gick särskilt djupt gällande begreppet emotionell belastning skulle 

ett forskningsförslag vara en studie som enbart studerar hur denna belastning påverkar samt 

hur den bör hanteras. Vidare hade det varit intressant att undersöka den grupp av 

frivårdsinspektörer som aktivt väljer bort klienter som begått svårare typer av brott som 

exempelvis sexualbrott. Då dessa väljer att arbeta inom en verksamhet där de redan på 
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förhand vet vilka slags klienter som arbetet kommer inkludera, skulle det vara intressant att få 

deras perspektiv. Detta då det är något som vår studie inte fångade upp.  

Något som framkom i studien men som vi inte hade för avsikt att belysa var några 

frivårdsinspektörers erfarenheter av hur de eller deras klienter varit i kontakt med andra 

myndigheter vars erfarenheter av dessa myndigheter varit bristfällig. Oavsett vilken 

myndighet en klient kommer i kontakt med som utövar socialt arbete ska det finnas ett 

professionellt förhållningssätt där bemötandet skall vara densamma för alla. Upprätthållandet 

av ett professionellt förhållningssätt kan anses vara en självklarhet för många. Utifrån vårt 

resultat skapades en nyfikenhet då det säger något gällande hur yrkesverksamma inom socialt 

arbete ibland ser på sina klienter inom andra myndigheter. Även om våra respondenters svar 

naturligtvis inte kan generaliseras på alla, anser vi dock att detta är ett ämne som bör belysas i 

framtida forskning.  
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Bilaga 1 - Etisk egengranskning 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan 
 
 
Hej, 
 
Information om deltagande i intervjustudien om Frivårdsinspektörens tvådelade roll – ett 
examensarbete vid Högskolan Dalarna. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med studien är att undersöka yrkesrollen som frivårdsinspektör samt hur man i denna 
roll bemöter klienter både på ett professionellt och personligt plan. Vidare önskar man fylla 
den kunskapslucka som finns om frivårdsinspektörer och deras personliga erfarenheter. 
 
Undersökningen riktar sig till yrkesverksamma frivårdsinspektörer i mellersta Sverige där 
målsättningen är att få intervjua mellan sex-tio respondenter. Vi vill intervjua dig då din 
kunskap och erfarenhet är mycket värdefull för vår studie. 
 
Intervjun beräknas ta mellan 20-30 minuter och kommer utföras antingen i fysiskt möte eller 
via telefon. Du får själv bestämma tid för intervjun när du anser att det passar dig bäst, någon 
gång mellan 20/1-31/1. Du som respondent kommer få möjlighet att ta del av resultatet av den 
färdiga uppsatsen. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Intervjun kommer spelas in för att sedan transkriberas. Vidare kommer ljudfilen att förstöras 
när transkriberingen färdigställts. Det insamlade materialet kommer hanteras konfidentiellt. 
Materialet kommer att kodas och kommer inte kunna kopplas till enskilda individer. Endast vi 
som undersökande studenter samt vår handledare kommer att ha tillgång till det insamlade 
materialet, vilket vidare kommer att förstöras när uppsatsen är klar och presenterad. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 
Socionomstudenter:      
Amilia Danielsson   Emma Boström 
073-093 56 25    070-782 22 66   
h17amida@du.se     h17emmbo@du.se  
 
 
 
Handledare:  
Lars-Erik Alkvist, Univ lektor sociologi 
023-77 84 42 
lav@du.se  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som frivårdsinspektör? 

2. Vad har du för utbildning och erfarenhet inom yrket? 

  

Frivårdsinspektörens yrkesroll 

3.  Vilka förväntningar anser du att yrkesrollen innebär? 

4.  Vad är viktigast för dig i din yrkesroll som frivårdsinspektör?                 

(Följdfråga –  varför?/Hur menar du?) 

5. Vad är viktigast i mötet med klienten utifrån din yrkesroll?  

6. Tror du att ditt förhållningssätt gentemot klienten kan komma att påverka klientens 

motivation till rehabilitering/ återfall i brott? 

 (Följdfråga - på vilket sätt/ berätta, hur menar du?)  

 

Den personliga rollen 

7.  Kan det stundvis vara svårt att undanhålla sina egna värderingar i sammanhang där 

yrkesrollen kräver ett professionellt förhållningssätt?  

 (på vilket sätt?/kan du ge exempel?) 

8.  Upplever du att det finns svårigheter gällande ditt sätt att förhålla sig neutralt 

gentemot en klient   

(Om ja - vilka? - I sånt fall hur?) 

9.  Upplever du att det finns en motsättning mellan att rehabilitera – straffa i din 

yrkesroll? 

10.  Kan du känna att arbetet påverkar dig känslomässigt? 

(Om ja = På vilket sätt, och hur hanterar du det?) 

11.  Hur förhåller du dig till kriminalvårdens värdegrund? 

Klientnära – personligt men inte privat, Professionellt – kunskap och tydliga värderingar, 

Rättssäkert – korrekt och förutsägbart, Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet? 

12.  Finns det svårigheter alternativt möjligheter med värdegrunden i arbetet med klienter? 

13.  Finns det situationer där du önskat att du kunnat agera annorlunda vid möten med 

klienter men inte kunnat på grund av professionens ramar?  

Är det är något som du skulle vilja tillägga kring det vi pratat om? Är det något som vi inte 

tagit upp som du tycker är viktigt och skulle vilja belysa? 


