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Sammanfattning 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur undervisning organiseras och 
genomförs i landets fängelser. För att få svar på detta har jag intervjuat två lärare, en 
verksam i dag och en verksam för fyra år sedan. Frågorna har utformats för att få en 
förståelse av hur lärarrollen ser ut i de olika organisationerna. Jag har valt att göra både 
en kvalitativ insamling av data via intervjuer och en kvalitativ analys genom 
meningskategorisering.  
Min studie är av jämförelsekaraktär. Det jag har utgått ifrån är en rapport som skrevs 
2002 och som jämförs med en omorganisation som träder i kraft årsskiftet 2007/2008. 
Den tidigare forskningen syftar till att förklara hur undervisningen då gick till i landets 
fängelser medan omorganisationen, även kallad Lärcentrum-modellen syftar till att göra 
undervisningen bättre i landets fängelser.  
I min undersökning har jag kommit fram till att omorganisationen underlättar mycket 
för läraren. Främst har det betydelse för att man nu mycket tydligare mot frigivningen 
och sätter stor vikt på vad som händer med klienterna i framtiden. Den största 
skillnaden jag såg var att utbildningsverksamheten har centraliserats och utbildningen är 
mer likvärdigt över landet. Förut var det svårt för klienter fortsätta studera om de 
exempelvis blev förflyttade mellan anstalter.  
Det främsta kravet på lärare som undervisar i fängelse är att man måste ha tidigare 
undervisningserfarenhet och för att kunna individanpassa undervisningen bättre till det 
oerhört breda klientelet. Dessutom måste man kunna sätta klientens framtid i centrum, 
det är prestationerna som spelar roll, inte brottet de gjort sig skyldig till.  
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1 Inledning 

I landets fängelser, även kallade anstalter, bedrivs undervisning på flera olika sätt och 
av flera olika aktörer. Som utbildning inom Kriminalvården är organiserad i dag jämfört 
med hur det var för bara fem år sedan finns det mycket som skiljer. Formen för 
utbildning, eller klientutbildning, har genomgått en stor förändring det senast året. I och 
med årsskiftet 2007/2008 kommer en helt ny organisation att träda i kraft. I denna studie 
vill jag undersöka hur klientutbildning påverkas av omorganiseringen och hur den 
genomförs i dag. Den nya organisationen ska dels underlätta för lärare att genomföra 
undervisning och dels ge klienterna en kvalitetssäkrad utbildning oavsett vilken anstalt 
de väljer att genomföra sin utbildning på.  

En studie som denna ämnar ge mig en insikt i hur det är att jobba inom alternativa 
skolformer, som ju utbildning i fängelse kan ses. Anledningen till att jag benämner 
utbildning i fängelse som alternativ skolform är på grund av dess miljö samt att det 
främst talas om vuxenutbildning, som i fängelse alltid är frivillig. I min blivande 
yrkesroll finns möjligheten att jobba inom alternativa skolformer. Som lärare bör man 
kunna genomföra sin undervisning oavsett var den äger rum och vem som deltar i den. 
Det går inte att kräva att få den mest perfekta platsen med de mest idealiska eleverna. 

2 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av omorganisationen av klientutbildningen syftar min studie till att göra 
en jämförande undersökning av hur det är att undervisa i fängelsemiljö innan och efter 
omorganisationen. Omorganisationen kommer att förändra utbildningssituationen för 
lärarna och klienterna inom fängelser så därför vill jag söka svar på följande 
frågeställningar:   

1) Hur skiljer sig sätten att organisera undervisning på?  
2) Vad ställs det för krav på läraren i de olika organisationerna?              
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3 Bakgrund 

Det är angeläget att klienter i landets fängelse får möjlighet till utbildning. Denna 
utbildning bör också vara likvärdig, oavsett anstalt. Hädanefter kommer jag att benämna 
studier i fängelsemiljö som klientutbildning.  
Silwa Claesson tar i en rapport1 upp en del problem med klientutbildningen. Bl.a. tar 
hon upp ryckigheten i undervisningen, eller annorlunda uttryckt att det finns ett problem 
med att utbildningen kan vara osammanhängande, brist på utvärderingar, fientlig 
inställning till studier, stor skillnad i klientelet m.m. Inför år 2008 kommer 
Kriminalvården att införa en hel del förändringar gällande organisationen för 
klientutbildning. Ganska snart upptäcker jag att flera av de brister som Claesson tagit 
upp finns med som grund till åtgärderna som ska införas. Den nya organisationen syftar 
till att utbildningen ska bli mer likvärdig. En del i det nya är att Kriminalvården får egen 
betygsrätt. 

3.1 Kriminalvården 
Information om vad Kriminalvården är och vilken verksamhet de bedriver går att finna 
på deras hemsida2. Informationen under avsnitt 3.1 bygger på ovan nämnda hemsida.  

3.1.1 Organisation och verksamhet 

Kriminalvården är landets fjärde största myndighet och ansvarar för verkställandet av 
straff i fängelse och frivård samt för verksamheten vid häktena.   

Kriminalvårdens verksamhet har som huvuduppgift att påverka den dömde att inte 
återfalla i brott. Från första dagen av den dömdes straff sker förberedelsen för 
frigivningen successivt.  
För att minska antalet återfall i brott ansvarar Kriminalvården för ett aktivt 
påverkansarbete bl.a. genom behandlingsprogram, sysselsättning och möjlighet att 
förbättra bristande skolgång.    

Den svenska lagens längsta straff är livstids fängelse och kan till exempel utdömas för 
mord. Den stora skillnaden mellan livstids fängelse och andra straff är att det inte är 
tidsbestämt. Den som döms till livstids fängelse vet alltså inte hur lång tid som måste 
spenderas i fängelse.   

Fängelse är samhällets sätt att straffa dem som begår ett allvarligt brott. Samtidigt är det 
en grundtanke i svensk kriminalpolitik att försöka undvika att låsa in människor 
eftersom inlåsning har skadliga effekter på den enskilda individen. Som att bli 
exkluderad från samhället. Den som ändå blir dömd till fängelse blir berövad sin frihet.  

                                                

 

1 Claesson, Silwa (2002): Att studera i fängelse –klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter. IDP-rapport: 

Göteborgs Universitet. Del 1. 

2 Tillgänglig: < http://www.kriminalvarden.se (2008-01-08) > 

http://www.kriminalvarden.se
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Under sin fängelsevistelse är det Kriminalvårdens, tillsammans med den intagnes ansvar 
att underlätta dennes anpassning i samhället samt att motverka de skadliga följderna av 
inlåsningen. Främst görs detta genom utbildning, behandling och arbete. 

3.1.2 Utbildning, behandling och arbete 

För att minska återfallen i brott tillför Kriminalvården dömda personer nya färdigheter, 
kunskaper och tankemönster. Något som görs dagligen genom arbete, utbildning och 
behandling. Syftet med det är att ge den dömde bättre förutsättningar att klara ett lagligt 
liv efter avtjänat straff. För den som sitter i fängelse är deltagande i någon form av 
sysselsättning en skyldighet. I frivården är deltagandet frivilligt, utom när behandling 
och program uttryckligen är en del av straffet.   

Det bedrivs mest grundskole- och gymnasiestudier. I samarbete med 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) genomför Kriminalvården 
arbetsmarknadsutbildningar. På vissa anstalter finns yrkesutbildningar.   

Kriminalvårdens behandlingsprogram är till för dömda i både fängelse och frivård. 
Exempel på behandlingsprogram är IDAP3 (dömda för våldsbrott), ROS4 (dömda för 
sexualbrott), Våga Välja (dömda som missbrukar droger) och Brotts-Brytet (dömda med 
kriminella värderingar).   

De flesta anstalter har till exempel verkstads- och monteringsarbeten, snickeri, städ, 
tvätt och kökshandräckning. På några anstalter finns det jord- och skogsbruk. 

3.2 Förordning om utbildning i anstalt 
Fr.o.m. 2007-06-01 trädde den bestämmelse i kraft som rör utbildning i anstalt. Den 
utfärdades av Utbildningsdepartementet med SFS-nummer 2007:1525. I korthet säger 
förordningen att Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande kommunal 
vuxenutbildning (komvux). Vidare säger den att för ledning av verksamheten skall det 
finnas rektorer som särskilt skall verka för att utbildningen utvecklas. Den säger 
dessutom att för utbildning som motsvarar komvux skall det finnas nationella kurser 
och kursplaner som är meddelade av Statens skolverk, vilka skall ha tillsyn över 
verksamhet som bedrivs med stöd av denna förordning. Hela förordningen står med i 
fulltext i bilaga 9.1.  

3.3 Tidigare rapport 
År 2002 gav kriminalvårdsstyrelsen, till två universitetslektorer, i uppdrag att utvärdera 
undervisningen vid tre olika kriminalvårdsanstalter. Något som resulterade i rapporten 

                                                

 

3
 IDAP står för Integrated Domestic Abuse Programme  

4
 ROS står för Relation Och Samlevnad 

5 Tillgänglig: <http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070152.HTM (2008-01-17)> 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070152.HTM
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Att studera i fängelse –klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter. Rapporten består 
av två olika delar varav jag lagt mitt fokus på den första delen, skriven av Silwa 
Claesson6.   

3.3.1 Rapportens syfte 

Rapportens huvudsyfte var att förstå om och i så fall hur kriminalvården kan möta det 
individuella behovet av undervisning och tillvarata var och ens livserfarenheter. Men 
den hade också andra aspekter, som att låta lärare ta del av beskrivningar av 
undervisning som äger rum utanför det obligatoriska skolväsendet. Just denna 
brännpunkt kommer att bli viktig för min studie.  
Claessons rapport fokuserar också på vuxenutbildning samt på undervisning som sker i 
en miljö där många förutsättningar är svåra att förändra för såväl lärare som elever. Bl.a. 
kommer det fram att det är viktigt att ta hänsyn till att det finns väsentliga saker som 
skiljer undervisning för unga och vuxna. Något som jag kommer att återkomma till 
längre fram.  
Hon tar även med nyttan av utbildningen och likvärdigheten beroende på hur enskilda 
anstalter väljer att organisera eller profilera sin utbildning som bisyften. En annan 
intressant fråga i rapporten är vilken kultur som skapas i ett fängelse. Om det är positivt 
att studera, eller om det är något som de flesta väljer bort.   

Sammantaget kan man säga att det inte finns så många studier inom området. En 
anledning till det är att det finns relativt få lärare som undervisar inom Kriminalvården, 
när rapporten skrevs var det endast ca. 230 stycken i hela landet. Enligt 
Kriminalvårdens officiella statistik från 1999 var det bara 15 % av landets interner som 
studerade. Det efterfrågas forskning inom undervisning i fängelse. 

3.3.2 Organisationens betydelse 

När Skolöverstyrelsen ersattes av den betydligt mindre organisationen Skolverket 
decentraliserades skolverksamheten på fängelserna och varje anstaltsledning fick eget 
ansvar för undervisningen. Decentraliseringen gör att ledningspersonalens skilda 
uppfattningar om skolinriktning och värde av utbildning får stora konsekvenser för 
klienternas möjlighet till formell utbildning.   

I rapporten framgår det att det finns problem med ryckigheten, dvs. det blir bristande 
kontinuitet när klienter knappt stannar en vanlig läsårstermin på en anstalt. För att 
förbättra det kan man t.ex. inför frivård etablera goda kontakter med den lokala 
utbildningen så att studierna kan fortsätta efter frigivningen. Vidare bör en diagnos 
genomföras när den intagne kommer till anstalten så att studierna anpassas till tidigare 
kunskaper och till varje enskild klients behov.  

Rapporten pekar också på vikten av att samarbete mellan kommunala myndigheter och 
anstalt äger rum. Även samarbetet mellan häkte/anstalt och Komvux måste bli bättre. 

                                                

 

6
 Claesson, Silwa (2002): Att studera i fängelse –klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter. IDP-rapport: 

Göteborgs Universitet. Del 1.  
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3.3.3 Särskilda behov 

I rapporten påpekas det att personer som sitter i fängelse ofta har dåliga erfarenheter 
från sin skoltid och därmed också bristfällig skolgång bakom sig. Frågor i samband med 
särskilda behov leder till frågor om vilken kompetens de lärare som undervisar i 
fängelse ska ha. I rapporten pekas det på att specialpedagoger, som ser till alla typer av 
elever och deras möjligheter, skulle de vara särskilt lämpade att ta hand om 
undervisningen vid våra fängelser. Kriminalvården i den dåvarande organisationen 
saknade ett policydokument för utbildning. I slutet av 2001 lades ett förslag fram för 
kriminalvårdstyrelsen om att det borde finnas fler speciallärare på fängelserna samt att 
det bör finnas några egna, fast anställda lärare på varje anstalt i stället för systemet med 
att Grundvux- och Komvuxlärare köps in.  

3.3.4 Programverksamhet 

Tidigare finns programverksamhet beskriven som behandlingsprogram under 3.2.1. Det 
är en verksamhet som vänder sig till en definierad, avgränsad grupp. Exempel på vad 
som kan utgöra denna grupp är drogrelaterade problem. Programverksamheten får ett 
stort utrymme, t.o.m. kanske för stor plats i dag för att den inriktar sig på specifika 
områden, är tydlig och kan utnyttja befintlig personal. Särskilt kan denna fråga bli 
intressant om man jämför programverksamheten med utbildningen.  

3.3.5 Claessons fallstudier 

Sammantaget har observationer ägt rum under en vecka var på tre olika anstalter våren 
2001. Även benämnda fallstudier i rapporten. Det som undersöktes var det didaktiska 
mötet mellan lärare och elever i undervisning. Större delen av tiden gick åt till 
observationer men också intervjuer. Både lärarintervjuer och klientintervjuer 
genomfördes på alla tre anstalterna.   

Anstalterna väljer jag att benämna som anstalt 1, 2 och 3. Anstalt 1 är en sluten anstalt 
där lärare köps in från Komvux och Lernia. Anstalt 2 är en liten, öppen anstalt där 
internerna har drogrelaterade problem och lärarna är direktanställda av 
fängelseledningen. Anstalt 3 är en medelstor, öppen anstalt och köper även den in lärare 
från Komvux.  

3.3.6 Undervisningens figur och bakgrund 

Ibland finns ett motiv men två olika sätt att tolka motivet, som exempel tar Claesson7 

upp krukbilden (en bild som föreställer en kruka samtidigt som den också föreställer två 
ansiktsprofiler vända mot varandra). Då krukan syns kan den vara figur och 
ansiktsprofilerna utgör då bakgrund. Eller så kan det vara tvärtom, att ansiktsprofilerna 
är figur och krukan bakgrund. En metod som fungerar bra vid beskrivningen av vad 
personer lär ut och som andra personer försöker lära sig.  
På de olika fängelserna har det skapats olika miljöer. Vid anstalterna 1 och 3 är 
undervisningen i förgrunden och utgör figuren och det sociala samspelet mellan läraren 

                                                

 

7 Claesson, Silwa (2002): Att studera i fängelse –klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter. IDP-rapport: 

Göteborgs Universitet. Kapitel 4.   
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och de studerande utgör bakgrunden. På anstalt 2 finns ett primärt fokus på dels den 
vårdande och dels på den sociala aspekten av undervisning, här utgör det figuren och 
ämneskunnandet är bakgrunden. Här är den rådande fängelsekulturen överordnad 
undervisningen. Man kan tänka sig att all undervisning har dessa två aspekter; ämne och 
socialisation.  

Föremål som omger oss talar till oss, vi lägger en mening eller innebörd i det vi ser. Det 
de skickliga lärarna som arbetar i fängelse lyckas med är att uppleva klienterna som 
personer, som inte i första hand är klienter utan människor med särskilda potentiella 
möjligheter. Lärarna har en förmåga att sätta klientens nuvarande situation i bakgrunden 
och i stället se till andra aspekter eller förmågor hos klienten som figuren.  

3.4 Ny organisation 
Den nya omorganisationen gällande klientutbildning i landets fängelser fick sin start i 
och med ett beslut8 taget i februari 2005. Beslutet kom att gälla en förändring av 
utbildningsupplägget i fängelser. Till beslutet hör en promemoria9 (PM) som tar upp 
orsaker till varför klientutbildningen är i behov av förändring. Det som promemorian tar 
upp som problemområden kan man se åtgärdade i den nya modellen, i den s.k. 
Lärcentrum-modellen10, som ska börja användas från och med den 1 januari 2008.  

3.4.1 Vad är Lärcentrum-modellen? 

På den senaste tiden har Kriminalvårdens klientutbildning genomgått stora förändringar; 
i stället för att upphandla utbildningen av olika aktörer så är Kriminalvården idag 
huvudman för utbildningen vilket innebär att de har egen betygsrätt och står under 
skolverkets tillsyn. Verksamheten ska ledas av rektor och klienterna ska erbjudas en 
utbildning som är likvärdig dels mellan anstalterna och dels med kommunala 
vuxenutbildningar. Det ska vara lättare för intagna att fortsätta redan påbörjade studier 
efter förflyttning till annan anstalt och efter frigivning. Klienten är ju sällan stationär på 
en anstalt utan flyttar mellan olika enheter. Dessutom leder studierna till betyg.  
För att detta ska vara möjligt krävs ett enhetligt, nationellt perspektiv och en samsyn på 
verksamheten. Kriminalvården har därför byggt upp ett nationellt lärarnätverk bestående 
av utbildade lärare med behörighet att undervisa och sätta betyg upp till och med 
gymnasial nivå. Eftersom lärarna är direktanställda finns det möjlighet att arbeta 
långsiktigt med lärarna genom fortbildning, bygga upp fungerande kommunikations- 
och dokumentationsrutiner samt säkra att lärarna arbetar utifrån samma värdegrund och 
följer de nationella styrdokument som finns för vuxenutbildningen.   

Ett Lärcentrum ska uppvisa stor flexibilitet för att så många som möjligt ska kunna 
studera utifrån sina behov, sin individuella studieplan och i sin egen takt. 

                                                

 

8 Beslut fattat av Kriminalvårdens nuvarande generaldirektör, Lars Nylén. Se bilaga 9.3 

9 PM Kriminalvårdens klientutbildning, diarienummer 2005-001715 

10 Tillgänglig: <http://www.nordvux.net/download/2185/larcentrum_modellen.pdf (2008-01-08)>  

http://www.nordvux.net/download/2185/larcentrum_modellen.pdf
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På ett Lärcentrum bedrivs både närutbildning och distansutbildning. Över 90 % av 
landets kommuner har idag inrättat Lärcentrum, dvs. en plats för vuxna människor som 
studerar att träffas, få tillgång till datorer och utbildningsmaterial och få hjälp av 
kompetenta pedagoger. All undervisning är individualiserad.  
På anstalterna skapas s.k. Lärcentrum som en parallell till kommunala lärcentra för att 
erbjuda en studievänlig miljö. Att Kriminalvården bygger upp sin klientutbildning på 
liknande sätt innebär att steget ut i samhället och det blir betydligt enklare för de 
klienter som vill fortsätta studera efter frigivningen. Miljön och studieformerna kommer 
på så sätt att kännas välbekanta.  
Ordet elev används inte längre utan i stället pratar man om studerande för att markera 
att det handlar om vuxenstudier med mycket eget ansvar.  
Namnet skola som har en negativ klang för många används inte heller längre.  

Lärcentrums verksamhet följer nationella styrdokument; förordning om utbildning vid 
kriminalvård i anstalt (2007:152)11, förordning om kommunal vuxenutbildning 
(2002:1012), skollagen, läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94), 
kursplaner, betygskriterier och riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning (2 007:4).   

På anstalterna finns utbildade lärare med erfarenhet från vuxenutbildning och med 
behörighet att undervisa på gymnasial nivå. Dessa har behörighet att också undervisa på 
grundläggande nivå. Lärarna måste vara införstådda med att i hög grad kunna använda 
datorer som arbetsredskap.  Det centrala verktyget i verksamheten är den nya 
datortekniska plattformen Nätcentrum.   

Lärarens roll inom Kriminalvården skiljer sig inte i grunden från lärarprofessionen 
utanför Kriminalvården. Lärarrollen i anstalt är klart definierad. Lärarna inte ska 
användas för bevaknings- och behandlingsuppgifter som tillkommer andra yrkesgrupper 
utan arbeta med klientutbildning, det är till detta de har kompetens och det är därför de 
har anställts.  
Lärarna anställs på anstalterna under ledning av en rektor som finns i varje region. 
Lärare och rektorer ingår i ett nationellt närverk som samordnas av en utbildningsledare 
på Huvudkontoret, som i sin tur tillsammans med studie- och yrkesvägledare och viss 
administration verkar för att det nationella perspektivet upprätthålls.  

På varje anstalt finns således lärare med olika ämnesbehörighet på gymnasial nivå och 
de studerande läser olika ämnen, på olika nivåer, i olika omfattning och i sin egen takt. 
Vissa studerar under direkt ledning av läraren på plats (= närutbildning) medan vissa 
under ledning av lärare på andra anstalter (=distansutbildning). All utbildning är därmed 
lärarledd och en studerande har alltid en utbildad lärare som lokalt stöd, även när 
ämnesläraren finns på annan plats. Läraren har också ansvar för att se till att studierna 
bedrivs planenligt.   

För en utbildningsverksamhet som bedrivs på närmare 60 anstalter över hela landet är 
en central samordning av distansstudierna nödvändig.  På huvudkontoret finns en 

                                                

 

11 Se förordningen i fulltext i bilaga 9.1 
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central samordningsfunktion dit studerande och lärare på de olika anstalterna vänder sig 
dels för att få hjälp i studie- och yrkesvägledningsfrågor, dels för att få tilldelning av 
ämneslärare efter ansökan om kurs som kräver lärare från annan anstalt. 
Centraliseringen har också varit den stora utmaningen i samband med förändringen av 
klientutbildningen. För Kriminalvården har det varit en nödvändighet att se 
verksamheten i ett helhetsperspektiv och släppa det lokala perspektivet.   

Den tekniska utvecklingen samt distansformens möjligheter gör att Kriminalvården idag 
har ett avsevärt bredare utbud än de tre-fyra kärnämnen som erbjudits klienterna under 
många år.  

3.4.2 Lärarprofessionen i Lärcentrum-modellen 

På många håll är kunskapen om lärarprofessionen dålig, man vet mycket lite om vad en 
lärare egentligen gör och många bär med sig schablonbilder från sin egen skolgång för 
kanske 20 år sedan, vilka stämmer dåligt överens med dagens verklighet, som kräver att 
undervisningen i både förberedelser, genomförande och uppföljning ska individanpassas 
fullt ut. 
Kvaliteten i undervisningen och kontakten med studerande är självfallet direkt beroende 
av hur väl läraren förberett sig. 

3.4.3 Möjliga hinder för Lärcentrum-modellen 

Ofta har gamla attityder och traditioner samt den egna organisationens behov och 
budget fått styra verksamheten. Detta kan motverka hela syftet med klientutbildningen 
och riskerar att undergräva utvecklingen av Kriminalvårdens Lärcentrum.   

Den nya modellen tar också upp att det på anstalter, där perspektiven skiljer sig kraftigt 
när det gäller hur klientutbildningen tidigare bedrivits och hur den ska bedrivas idag 
alltid finns en risk för friktionsytor mellan olika verksamheter eller enskilda tjänstemän. 
Därför är det mycket angeläget att lärare och rektor hela tiden verkar för samverkan och 
ömsesidigt informationsutbyte gentemot annan verksamhet och personal.                  
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4 Material och metoder 

4.1 Metodval 
I undersökningen ämnar jag använda intervjuer med övergripande intervjuområden. 
Anledningen till att just intervju som metod valdes beror på att det jag vill undersöka 
inte har ett givet svar och med intervjuer kan man nå djupare i diskussionerna och har 
dessutom möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som förekommer i 
intervjupersonens livsvärld. Det jag vill göra kan ses som en kvalitativ forskningsstudie 
och jag har förhoppningar om att komma närmare verkligheten och den praktik där jag 
kommer att arbeta framöver.   

Mitt syfte är inte att pröva en i förväg formulerad teori (deduktion), utan vill istället dra 
egna slutsatser utifrån de mönster som jag har funnit i det material som samlats in 
(induktion). Som Thurén12 menar bör resultatet av min undersökning därför inte ses som 
generellt gällande utan speglar uppfattningar för just de personer som ingår i 
undersökningen.   

Jag har genomfört två intervjuer. Urvalet av intervjupersonerna kan läsas om i 4.3. De 
båda intervjuerna genomfördes under liknande omständigheter, dock med den 
skillnaden att den ena intervjun var betydligt kortare än den andra. Att de skiljde i tid 
berodde på tidsbrist från den ena intervjupersonens sida. Tiden för intervjuerna var cirka 
50 respektive 20 minuter långa. Det resulterade i att den längre intervjun gav mer 
djupgående svar än den kortare intervjun. Frågorna som ställdes var emellertid likartade 
och kan jämföras, vilket var mitt syfte med intervjuerna.   

Efter intervjutillfällena bearbetas de inspelade intervjuerna genom transkribering; de är 
översatta från talspråk till skriftspråk. Transkriptionerna utgör materialet till min analys.  

4.2 Analysmetod 
Steinar Kvale13 tar upp olika sätt att analysera en intervju på. För att göra 
intervjuanalysen hanterlig och för att kunna presentera och utveckla den underförstådda 
meningen i det som sägs i intervjuerna kan man använda särskilda metoder för 
intervjuanalys. Mitt val faller på meningskategorisering, som är en av Kvales nämnda 
metoder. Med meningskategorisering ämnar jag koda intervjuerna i kategorier för att på 
det sättet strukturera de långa, komplexa intervjuutskrifterna. Vidare förenklas och 
minskas intervjupersonernas uttalanden till enskilda, enkla kategorier. Kategorierna i sig 
har växt fram under analysens gång. 

                                                

 

12 Thurén, (1991): Introduktion till vetenskapsteori. Malmö: Liber. 

13
 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 11.  
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Kategorisering kan göra det möjligt att pröva hypoteser, vilket dock inte är fallet i denna 
studie då jag främst vill upptäcka mönster i det insamlade materialet.   

En analys behöver verifieras, dvs. kontrollera dess tillförlitlighet. Bl.a. kan man vara 
flera uttolkare för varje intervju (men då måste man också kontrollera varje enskild 
uttolkares reliabilitet). Men om man är flera personer som har kommit fram till olika 
saker bör detta diskuteras. I mitt fall är jag ensam om att uttolka intervjuerna och min 
analys är den enda jag behöver ta hänsyn till.  

4.3 Urval 
Urvalet av intervjupersoner har varit svårt, allra mest beroende på att det har varit svårt 
att få till en intervju med passande personer. Fängelsemiljön har i många fall verkat 
”stängd” även utifrån. Till slut har jag varit tvungen att acceptera situationen med få 
intervjupersoner att tillgå. Två intervjuer kunde jag genomföra och de var med två lärare 
som känner till utbildningsverksamheten väl. Det är inte en ideal situation men jag har 
ändå gjort bedömningen att det utifrån de två intervjuerna är möjligt att hitta mönster 
och genomföra min studie. Intervjupersonerna har jobbat inom Kriminalvårdens 
klientutbildning både före och under omorganisationen och har erfarenhet av hur det var 
innan omorganisationen och en viss insyn i hur det är att jobba som lärare i den nya 
organisationen.     

De intervjupersoner som jag till slut fick kontakt med har jobbat som lärare i både 
fängelse och häkte. Intervjuperson 1 har nyligen bytt arbetsplats, från ett 
säkerhetsfängelse till ett häkte och intervjuperson 2 jobbar inte längre inom 
kriminalvården utan slutade där för fyra år sedan för att börja jobba i vanlig skola. Dock 
har intervjuperson 2 erfarenhet från flera olika anstalter av olika öppenhetsgrad samt 
erfarenhet från häkte.   

Förmedlingen av kontakterna med intervjupersonerna såg olika ut. Intervjuperson 1 
kom jag i kontakt med via en person som var väl insatt i organisationen av 
klientutbildning i fängelser medan jag kom i kontakt med intervjuperson 2 via en 
personlig kontakt.  

Med tanke på tidsmarginalerna av arbetet hade jag ingen möjlighet att genomföra någon 
intervju med personen som är väl insatt i organisationen. I stället använde jag mig av 
skrivet material som berör organisationen. 

4.4 Etiska aspekter och konfidentialitet 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Därför har jag i min uppsats tagit 
hänsyn till forskningsetiska aspekter. Identiteter och eventuella använda citat ska inte 
kunna spåras till medverkande intervjupersoner, ej heller intervjupersonernas 
arbetsplats. Inför varje intervju har intervjupersonerna gett informerat samtycke, dvs. 
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jag har informerat intervjupersonerna om undersökningens generella syfte och om hur 
undersökningen är upplagd i stort. Informerat samtycke innebär också att 
undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som 
helst, enligt Kvale.    

Man kan, som Steiner Kvale14 mena   

Att fastställa intervjuutskriftens validitet är mer komplicerat än att försäkra sig om dess 

reliabilitet. 

Klart är att undersökningar bör ha hög reliabilitet och validitet. Reliabiliteten beror på 
den som utför undersökningen, alltså forskaren själv, dennes noggrannhet. Validitet 
handlar om hur undersökningen uppfattas på analyserande sätt, har rätt frågor ställts etc.  
Det får inte glömmas bort att utskriften i stor utsträckning bygger på tolkning för 
utskrifter är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg.                         

                                                

 

14 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 9: s.151.  
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5 Resultat 

Efter att ha gått igenom och bearbetat intervjusvaren fann jag en tydlig jämförelse 
mellan den gamla och den nya organisationen. I och med de förändringskrav som 
krävdes i rapporten15 av Silwa Claesson och som sedan verkar ha verkställts i och med 
Lärcentrum-modellens införande, kan man mer noggrant försöka gräva djupare i det. 
Införandet av Lärcentrum-modellen är inte en följd av rapportens uppmärksammade 
brister utan initiativet att omorganisera kommer från Kriminalvården.   

Resultatet av min analys presenterar jag efter de kategorier som 
meningskategoriseringen gett mig. I intervjuunderlaget fann jag ett mönster som kan 
motsvara en persons tidslinje i Kriminalvårdens utbildningsverksamhet.   

Utfallet av analysen blev dessa fyra primära kategorier: 

 

Utbildningens organisationsform 

 

Genomförande av utbildning 

 

Yrkeserfarenhetens betydelse för undervisningen 

 

Vad ska utbildningen ge? 

5.1 Utbildningens organisationsform 
Här vill jag lyfta fram hur utbildning tar sig form, främst med utgångspunkt i 
organiseringen av utbildningen och hur satsningar påverkar arbetet. Särskilt med fokus 
på hur undervisning organiseras innan och efter omorganisationen.   

Det nuvarande ansvaret, innan omorganisationen, för utbildningen har två rektorer, som 
har hela landet som ansvarsområde. Lokalt på anstalter har kriminalvårdsinspektören 
ansvar och även om rektorerna har det pedagogiska ansvaret så uppfattar intervjuperson 
1 det som ett dubbelt ansvar eftersom rektorerna inte har möjlighet att ta del i specifika 
anstalter då de jobbar rikstäckande.   

Så det blir dubbelt ledarskap där men rektorn har det pedagogiska ansvaret i alla fall och, men 

ansvarig för oss lärare och arbetsgivare har varit kriminalvårdsinspektörer så det blir tudelat.  

Med den nya organisationen får varje region en egen chef som kan ta en helt annan del i 
verksamheten och varje lärare kan få bättre kontakt med chefen och därför kommer 
ledarskapet att bli tydligare efter omorganisationen.   

Satsningar medför vissa förändringar för dem som undervisar. Här hade 
intervjupersonerna olika erfarenhet, intervjuperson 1 tycker att har man egna lärare så 

                                                

 

15 Claesson, Silwa (2002): Att studera i fängelse –klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter. IDP-rapport: 

Göteborgs Universitet. Del 1.  
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kommer de lättare in i verksamheten och att distanslärarfunktionen har hjälpt många 
klienter, särskilt om de är tvungna att byta anstalt. Samtidigt har det också blivit lättare 
för de studerande att gå distansutbildningar på universitet och i högskola, vilka är mer 
tillmötesgående och kan anpassa sin undervisning efter klienten. 
Intervjuperson 2 anser emellertid att anstalter inte bör ha egna lärare för det är bättre 
med förnyelse samt att distanslärarfunktionen är svår att genomföra för vissa.   

Fördelarna med det här det kan ju vara att dom har samma lärare hela tiden, dom blir vana 

med den läraren. Samtidigt för en del så kan det kännas jobbigt att ha samma lärare... Och det 

kan betyda väldigt mycket på undervisningen. Så jag tror väl kanske lite mer på det gamla 

systemet, det gör jag faktiskt. Där dom kunde ha olika lärare.  

Intervjuperson 2 menar att satsningen på utbildning inom Kriminalvården var bättre 
förr, särskilt med tanke på hur anställningen såg ut för lärare. För intervjuperson 2 
betyder det att lärarens anställning blir mer negativ efter omorganisationen.   

5.2 Genomförande av utbildning 
Här vill jag lyfta fram hur omorganisationen påverkar undervisningssituationen. Bl.a. 
lyfter jag fram de hinder som omorganisationen medfört liksom på vilka sätt det har 
underlättat för utbildning.  

Tidsramar verkar inte direkt finnas, varken innan eller efter omorganisationen. Vilket 
direkt kan innebära ett hinder i utbildningssituationen, för intervjuperson 1 uttrycker det 
som självklart att ifrågasätta hur lång tid en kurs kan ta.   

Dom flesta håller sig inom rimlig tid men det finns alltid dom som försöker dra ut på tiden och 

hur lång tid ska det kunna ta att läsa en 100 poängskurs? Speciellt om man studerar heltid och 

har möjlighet och gör inget annat än att sitta på Lärcentrum, säg 30 timmar i veckan, att kan en 

kurs då ta ett år att bara läsa en kurs och då inte ha något fel på inlärning, så en bakre gräns 

kanske borde finnas ibland. 

Däremot jobbar klienterna och lärarna efter studieplaner som de satt upp tillsammans. 
Studieplaner är ett bra exempel på hur det organisationsmässigt påverkar utbildningen. 
Studieplanera innefattar vilka långsiktiga mål klienten har med sin utbildning och vilken 
tid det ska ta att uppfylla dem. Studieplanerna kan ändras över tid, antingen om de 
också går ett s.k. program eller om de vill läsa fler ämnen. Programverksamheten i sig 
upplevs inte som en konkurrent till utbildningsverksamheten, snarare att den 
kompletterar. Dock kan de två verksamheterna krocka ibland, tidsmässigt. Men då tid 
ofta finns gott om blir det inget problem för klienterna för de hinner med både och. 
Studieplaner är något som intervjupersonerna jobbar efter, både innan omorganisationen 
och efter. Intervjupersonerna menar att det underlättar arbetet, dels för att man då vet 
vad en klient har presterat och kan följa upp arbetet utifrån det. Och dels för att man kan 
planera för den sammanlagda tiden som klienten spenderar i fängelset.    
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Vad gäller skillnad i klientel så är båda intervjupersonerna eniga i att det finns en 
skillnad, och att skillnaden främst är kunskapsrelaterad. Det finns många jätteduktiga 
och sen finns det dem som aldrig öppnat en bok.   

Du måste ju lära känna honom för att veta var du skulle sätta in stöten, så att säga, var du 

skulle börja undervisa. Sen kanske du har den som är välutbildad, han har nyligen gått i 

skolan… och han är van att studera, honom kan jag sätta in direkt. Så visst är det skillnad på 

klientelet du har framför dig, det är det.  

Som lärare har man ingen aning om vad klienten har upplevt tidigare. Det får följder för 
hur undervisningen organiseras. Då kravet i den nya organisationen är att kunna 
individanpassa undervisningen bättre måste också detta krav ställas på de undervisande 
lärarna. Ingen av intervjupersonerna uttrycker att klientunderlaget i sig påverkas av 
omorganisationen, underlaget är detsamma men förutsättningar för att ta hand om alla 
klienter kan bli bättre efter omorganisationen.  

5.3 Yrkeserfarenhetens betydelse för 
undervisningen 
Här vill jag lyfta fram hur lärarens bakgrund påverkar arbetet i fängelse, om det finns en 
lärarbakgrund som är bättre lämpad än någon annan för en lärare som vill jobba i 
fängelse.   

I intervjuunderlaget har jag funnit vissa tendenser som pekar på att kunna vara lärare på 
anstalt så krävs det att du har jobbat som lärare innan, vilken skolform däremot har 
olika betydelse för de olika intervjupersonerna. Intervjuperson 1 anser det underlätta om 
man har jobbat under liknande former som det innebär att jobba i fängelse. Det kan vara 
att du jobbat som resurslärare eller som specialpedagog, bara du fått en förståelse för att 
elever kan ha olika inlärningssvårigheter. Intervjuperson 2 håller inte med om att en 
lärare skulle lyckas bara för att den har specialpedagogexamen, det är inte utbildningen 
som avgör om man passar som lärare i fängelse. Det finns andra kvaliteter hos en lärare, 
enligt intervjuperson 2 som är viktigare. Kvaliteter som att kunna sätta gränser kommer 
upp.   

Det är läxor som ska fungera i skolan och en elev nu som inte bryr sig att sitta då på sitt rum 

och läsa, och då är det ingen idé alltså, man måste ju, rätt häst om du förstår vad jag menar, 

det är så det ska vara. Och det har fungerat bra.  

Vidare nämns att man måste ha stor människokännedom och tycka om människor, man 
bör heller inte vara rädd, sådant känner internerna av direkt. Sen är det också fråga om 
respekt, respekt för varandra som lärare och som klient. Intervjuperson 1 nämner 
kvaliteter som att vara flexibel, särskilt viktigt är det när man ska individanpassa 
undervisningen efter den stora spännvidden i klientunderlaget. Och det är en konst att 
kunna hitta klienten på rätt nivå.  
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Synen på behovet av specialkompetens bland lärarna som undervisar i fängelse delas av 
Claessons16 iakttagelser, som fallstudierna på de tre anstalterna gav. Det konstateras att 
det inte är vilken lärare som helst som passar in i ett fängelse men det finns blandade 
meningar om det krävs en specialkompetens för lärare som väljer att undervisa på 
anstalt, en del menar att det krävs specialpedagogisk kompetens medan andra inte anser 
det. Intervjuperson 1 upplever att det i grunden räcker om man är vanlig lärare, men det 
är en stor skillnad på att undervisa i ett vanligt klassrum och i fängelse är att man aldrig 
stöter på dem allra svagaste i ett klassrum, de är placerade i resursklass eller 
motsvarande. I fängelset kan du inte blunda för någon, alla finns där. En annan viktig 
skillnad mellan ett vanligt klassrum och fängelset, enligt intervjuperson 1, så handlar 
det mer om självstudier i fängelset, man handleder klienterna. Man hjälper dem att finna 
kunskapen och plocka fram den. Man serverar inte klienterna. Det är ett bra sätt att 
undervisa vuxna på. Och de klienter som inte klarar av den sortens kunskapsinhämtning 
får man ge mer tid, för det är något som finns.  

Gemensamt för de båda intervjupersonerna är att man inte bör vara nyutexaminerad när 
man ska undervisa i fängelse. Man måste ha några år på nacken för att få den där 
fingertoppskänslan som krävs. Enligt intervjuperson 1 finns det krav att vara stark nog 
att kunna styra in undervisningen på rätt spår när den skenar iväg, vilket är lätt hänt 
eftersom klienter ofta vill prata om livet. Det måste man som lärare kunna plocka upp 
och föra in i undervisningen. Man är där som lärare, det är det man är anställd som. Det 
upplevs som ett stort problem när man lyssnar i stället för att undervisa.  

5.4 Vad ska utbildningen ge? 
Här vill jag lyfta fram syftet med utbildning, både sett ur lärarens synvinkel och ur 
klienternas synvinkel samt vad det fokuseras på i utbildningssituationen.   

När det gäller klienters uppfattningar om deras chanser till anställning så ser det lite 
olika ut.   

En oro finns helt klart för chansen till arbete men ändå inte så överhängande att dom slutar 

studerar på grund av det, det är mera en oro som förstås finns inför frigivning och andra saker. 

Men dom är medvetna om att dom är dömda och det ger ju svårare möjligheter. 

Å andra sidan skiftar det, mycket beroende på vilket mål de satt upp med sin utbildning, 
bl.a. nämner intervjuperson 1 en anstalt på vilken man har en lyckad praktiskt 
utbildning; plattsättare och golvläggare. De har lyckats väldigt bra med att få ut 
klienterna i arbete.  
Intervjuperson 1 har sett att många klienter väljer att studera till socionom eller 
psykologi. En anledning till det tros vara att klienter vill jobba med ungdomar och 
förhindra att de väljer samma väg som dem själva gjort. Andra ämnen som klienter 
väljer att läsa är ekonomi, mycket för att pengarna lockar. Klienterna är självständiga 

                                                

 

16 Claesson, Silwa (2002): Att studera i fängelse –klientutbildning vid tre kriminalvårdsanstalter. IDP-rapport: 

Göteborgs Universitet. Kapitel 4.9. 
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och om de inte tror att någon vill anställa dem så skapar de själva förutsättningar för att 
starta eget företag eller öppna egen restaurang, de väljer ämnen utifrån det. Oavsett vad 
studierna ska ge så anser intervjuperson 1 att när klienterna lägger ner så mycket tid på 
studier som de gör så har de ändå förhoppningar om att det ska leda till ett riktigt jobb.  

För intervjuperson 1 är det väldigt viktig att klienterna har ett mål med studierna, att 
huvudsyftet är att det ska ge något i framtiden, även om det ”bara” är att hjälpa sina 
barn med högstadiematematik. Men klart är att skola och utbildning är viktigt i 
samhället. 
När det gäller framtiden syns en skillnad i vad de olika intervjupersonerna såg.  

En del, naturligtvis, hade väl en framtid, och andra, nu pratade vi aldrig över huvud taget om 

någon framtid, det fanns ingen för dom, utan då nämnde jag aldrig det. Då jobbade vi bara på 

som om det fanns en men som vi aldrig nämnde. 

Detta är intervjuperson 2’s uppfattning medan intervjuperson 1 hade en inställning om 
att jobba mot frigivning. Mycket handlar om förberedelse för framtiden. Här togs det 
upp en skillnad mellan hur unga och vuxna förbereds inför framtiden. Vuxna har mer 
med sig i bagaget, de vet t.ex. hur samhället fungerar och kan delta i diskussioner på ett 
helt annat sätt, de har helt enkelt mer erfarenhet och vet därför oftare vad de vill göra. 
Unga har ofta ingen koll på vad de vill göra, vad de vill utbilda sig till och när det gäller 
unga så fungerar läraren snarare som studievägledare, lärarrollen förändras. Unga och 
vuxna är i olika skeden i livet. Men den största skillnaden i förberedelser är inte så 
mycket åldern som situationen klienterna befinner sig i. På en anstalt vet man hur länge 
man ska sitta och kan därför göra mer långsiktiga planer, till skillnad från häkten där 
klienterna inte blivit dömda ännu. Då handlar det mer om att göra kortsiktiga planer och 
välja ämnen efter målet. Och för unga, som oftast slutfört ett gymnasieprogram, eller 
befinner sig mitt i ett, handlar det mer om upprätthållandet av studier.   

Det gick att urskilja många likheter i intervjupersonernas svar, bl.a. så var deras 
uppfattning att interner värdesätter den chans de får att utbilda sig. Klienter känner att 
de kan göra något av sin tid i fängelse, de är jättenöjda med att få gå en utbildning, det 
upplevs som något positivt.   

Du gör någonting vettigt för dig själv under tiden, du har någonting annat att koncentrera dig på 

… du tar vara på tiden på ett sätt som kan vara psyksikt tillfredsställande helt enkelt. 

Utbildning kan ge en självkänsla som säger att de visst klarar av att lära sig saker, ”att 
de kan”. I många fall kan det vara mer betydelsefullt att komma till en sådan insikt än 
att få flertalet betyg. De klienter som har en känsla av att inte klara av någonting 
kommer från en totalt misslyckad skolbakgrund, där skolan inte klarade av att ta reda på 
deras resurser. De kommer helt enkelt från en knackig skolgång till att se ljuset.  
En allmän inställning hos klienter verkar vara att utbildning är det enda vettiga 
Kriminalvården erbjuder eftersom det verkligen leder till något. Det motiveras med 
betyg. Betyg är något som alla vet vad det är och som gör klienter mer motiverade att 
utbilda sig. Att få egen betygsrätt är en av de satsningar som Kriminalvården gjort på 
utbildningen. 
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6 Diskussion 

6.1 Självstudier eller lärarledda studier? 
Claessons rapport17 menar att det inte är lätt att studera på egen hand i den rådande 
miljön, som redan i sig är pressande. Det blir för mycket eget ansvar och det behövs 
lärare. Alla tre anstalter prioriterar att ge dem med bristfälliga grundskolekunskaper en 
möjlighet att förbättra dessa. Därför har dem som studerar på gymnasie- och 
högskolenivå större problem att få lärarledda lektioner. 
Enligt iakttagelser från fallstudien klarar en del inte av att genomföra studier på egen 
hand utan vill gå på föreläsningar med andra studenter, och är beroende av 
permissioner. Klienter önskar sig fler lärare, fler lärarledda lektioner och satsning på 
distansstudier.   

I den nya organisationen kan jag se att det för klienterna har blivit mycket lättare att gå 
distansutbildningar på universitet eller högskola då de kan anpassa undervisningen efter 
klienternas särskilda krav, de är mer tillmötesgående, vilket jag nämnde i 5.1. I stället 
för att närvara, vilket oftast är omöjligt med tanke på klientens permissioner, går det bra 
att göra extrauppgifter. På så sätt har det blivit mycket lättare att läsa på högskolenivå. 
Klienter behöver inte känna sig bortprioriterade bara för att den egna verksamheten 
främst fokuserar på och ansvarar för grundskoleutbildning. Dessutom så kan man i den 
nya organisationen planera efter klienter som bara behöver handledning och de klienter 
som behöver lärarledd undervisning. Innan var det svårt eftersom Kriminalvården inte 
kunde bistå allas behov och erbjuda det som klienterna behövde.  
Också den egna distanslärarfunktionen berörs i 5.1, för i den mån det är möjligt och 
läraren kan få det att fungera så verkar det vara ett fantastiskt försök att säkra kvaliteten 
och likvärdigheten i utbildningen. Omorganisationen av klientutbildningen ser jag som 
något positivt när det gäller lärarledda studier. För helt klart är att en lärare behövs, det 
tycker jag mig kunna tolka i det som intervjupersonerna säger. Även om klienterna är 
mer motiverade i sina studier så betyder inte det att de klarar av dem på egen hand. 
Satsningen i och med omorganisationen bör ge goda resultat när det gäller 
distansstudier. Klienter får ett mycket bredare utbud och kan välja de kurser som krävs 
för att nå målen med deras studier.  

6.2 Klientunderlaget 
Intervjupersonerna var överens om att det finns stora skillnader i klientunderlaget och 
att skillnaderna främst är kunskapsrelaterade. I Claessons18 fallstudier observerades att 
alla tänkbara grupper kommer till undervisningen, det blir en samling människor som 
man inte skulle ha haft i ett vanligt klassrum. Det är inte heller bra att veta vad 

                                                

 

17 Ibid, kapitel 4.5.  

18 Ibid, kapitel 3.   
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klienterna har begått för brott för man är bara människa och skulle därför kanske färgas 
av det, man måste man försöka se klienterna som studenter, inte som brottslingar. 
Det är viktigt för en lärare att inte ge upp på en klient för är en klient dålig i ett ämne 
betyder inte det att samma klient är en dålig människa, det krävs mycket uppmuntran.  
En lärares åsikt är att om man över huvud taget ska lyckas som lärare på en anstalt så 
måste man vara beredd på att klienterna kommer från olika bakgrund och har olika 
kunskapsnivåer. Därför skulle jag säga att det krävs oerhört mycket mer av en lärare i 
fängelse än en lärare i ett vanligt klassrum när det gäller att individanpassa 
undervisningen efter klientunderlaget.   

Eftersom man inte vet vad klienterna har upplevt tidigare, och som också Claesson 
konstaterar är det inte heller värt att veta det, då det skulle kunna utgöra ett hinder, inte 
bara för ens egen lärarprofession utan också för klientens möjlighet till lärande. Jag 
väljer att se det som att om man dömer klienten utifrån andra grunder än det som 
klienten presterar i studierna är det svårt att få det rättvist. Låter man sig färgas av 
klientens bakgrund kan det i sig vara ett hinder från att den klienten kan känna att den 
lärt sig något.  

6.3 Lärarrollen före och efter omorganisationen 
I resultatet lyfter jag fram intervjupersonernas uppfattningar kring vilken 
yrkeserfarenhet som en lärare bör ha om de ska undervisa i fängelse. Det är bl.a. vissa 
personliga egenskaper som spelar mer roll än en specifik utbildning. Dessutom tycks det 
vara en fördel att ha undervisat under liknande omständigheter innan. Med liknande 
omständigheter menas att ha jobbat som resurslärare, specialpedagog eller i annan 
utbildningsform som ger en förståelse för att elever kan ha olika inlärningssvårigheter. 
Claesson19 diskuterar också de krav som ställs på en lärare som undervisar på anstalt. 
Främst vill jag lyfta de krav, eller de egenskaper, som hon anser skiljer sig från en lärare 
som undervisar i en vanlig skola. Det är de sociala aspekterna av undervisningen som 
skiljer fängelseläraren från övriga lärare. En lärare för ofta samtal med klienter om 
sådant de vill tala om, det kan vara av privat natur eller handla om skolämnet. I 
klassrummet låter lärare emellertid endast samtal om ämnet dominera. I fängelse 
förefaller det som denna typ av mänskliga kvaliteter blir extra viktiga.   

Sammanfattningsvis kan jag säga att i fängelsemiljö passar en lärare som har stor 
självkännedom och som kan visa respekt för klienten. Enligt intervjuperson 2 är det 
även viktigt att klimatet i Lärcentrum ska präglas av respekt, både mellan lärare och 
klient och mellan klienterna. Som jag nämnde ovan så ställs det ännu större krav på en 
lärare i fängelse att kunna individanpassa undervisningen. I fängelse är klientunderlaget 
mycket brett och kunskapsnivån mellan den allra bästa och den allra sämsta klienten är 
enormt stor. Och för att kunna hitta klienten på rätt nivå krävs det att man har 
undervisningserfarenhet sedan tidigare. Det underlättar än mer om man har erfarenhet 
från liknande undervisningsformer, som att exempelvis ha jobbat som resurslärare eller 

                                                

 

19 Ibid, kapitel 4.9. 
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specialpedagog. Det räcker inte med en specialpedagogexamen om du inte har 
erfarenhet från den undervisningsformen.  
I många fall fungerar läraren som handledare snarare än lärare, vilket påverkar 
undervisningen. En av intervjupersonerna tar bl.a. upp att lärarrollen förändras när man 
undervisar ungdomar som frihetsberövats. Klienter som är vuxna vet oftast vad de vill 
göra i framtiden. Unga har inte hunnit fundera på det och därför krävs det mer planering 
av framtiden än att faktiskt undervisa. Därför får läraren snarare funktionen av en 
studie- och yrkesvägledare. Det får såklart följder för lämpligheten som lärare. Det 
kanske inte alla gånger är så bra att den som undervisar i fängelse främst är lärare, 
ibland krävs det mer och då kanske den äldre modellen av utbildning lämpar sig bättre. 
Att lärarprofessionen är bisysslan och den vårdande biten är mer framträdande. Men det 
är också något som gäller för utbildning av unga klienter. För vuxna klienter som har ett 
mål är det bättre med en ren lärare. Då skulle jag säga att det är bättre för klienterna 
efter omorganisationen.  

6.4 Klienternas framtidsmöjligheter 
I sin rapport tar Claesson20 upp klienternas framtidsmöjligheter. Hon visar på att 
klienter som söker sig till studieverksamheten har en tanke om att utnyttja sin tid i 
fängelse till något som får betydelse för dem som frigivna. Dessa tankar är något som 
återfinns i intervjupersonernas uppfattningar och som jag tar upp i kapitel 5.4.   

I sina iakttagelser i fallstudierna fann även Claesson att man måste bryta den onda 
cirkeln och få klienter på anstalter att börja studera. Förr var klimatet på anstalter att det 
ska straffas, bättre är det då att få kriminella att vilja gå in i samhället igen. 
Förutsättning för att de ska sluta är att de får en värdig situation.  
Claesson säger också att de som väljer att studera känner sig ofta utanför, det finns en 
social skillnad mellan dem som studerar och dem som inte gör det och många klienter 
har svårt att förstå dem som inte väljer att göra något produktivt. För dem som väljer att 
studera är skälet att lära sig någonting. Klienter dömda till ett långt straff tycker att det 
är bättre att utnyttja tiden med att berika sig. Och det finns inte så många andra 
alternativ till det. De har en idé om att börja ett nytt liv när de blir frisläppta. Nu när 
klienterna är vuxna ser de studier på ett helt annat sätt än när de var yngre, ofta har 
klienterna dåliga erfarenheter av hur det gick i grund- och gymnasieskolan. Andra 
anledningar till att man börjar studera är att få tiden att gå, som ett tidsfördriv, och tror 
då inte att de ska sluta sin brottsliga bana. Det är viktigt att studier uppmuntras utöver 
tiden som spenderas i skolans lokaler för att förändra den negativa synen på studier.   

Om Kriminalvården ska lyckas med att få en genomgående bättre studiemiljö enligt min 
mening, dvs. om Kriminalvården kan få utbildningen att sätta sin prägel på klienternas 
framtidstro måste de också visa med goda exempel på hur det ska vara. Alternativt goda 
exempel på vad studierna leder till. Bra exempel är den anstalt som har en praktisk 
utbildning med kontakter i samhället, som intervjuperson 1 tog upp. Den nya 

                                                

 

20 Ibid, kapitel 4.3. 
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organisationen visar en bättre bild av att studier är något positivt för klienterna. Innan 
omorganisationen var det upp till klienterna själva att avgöra om utbildning är bra och 
till vad det ska leda. Jag skulle säga att omorganisationen har bäddat för en bättre 
studiemiljö då den får en central plats, inte bara från organisationsnivå utan även ute på 
anstalterna. Mitt påstående stärks genom intervjuperson 1’s uttryck om att 
utbildningsmöjligheten är det enda vettiga Kriminalvården har att erbjuda.  

Lärarna är intresserade av hur det går för klienterna efter frigivning, enligt Claesson. 
Vikten av betyg och certifieringar uttrycks tydligt, främst för att de ska kunna söka 
vidare direkt till en utbildning. Samtidigt uttrycker en del klienter att de är extremt 
ointressanta på arbetsmarknaden när de kommer ut, men för att öka sina odds väljer de 
att studera. Dessutom finns chansen att ämnena de studerat har gett dem nya perspektiv 
och redskap att se verkligheten på ett nytt sätt. Inte minst har de kanske genom 
studierna fått ett bättre självförtroende. Klienterna behöver en morot som ger dem 
respons på vad de kan. Intervjuperson 1 uttrycker liknande uppfattningar som Claesson 
om att utbildning ger klienter bättre självförtroende och ger dem ett mål för framtiden. 
Här kommer införandet av betyg in, det är en av de mest tydliga satsningarna, för 
klienten själv, som gjorts. De får en direkt respons på det dem har presterat och som har 
högt värde i samhället. Klienten får med sig något från sin tid i fängelse som är av 
betydelse. Klienternas inställning till utbildning påverkar hur undervisningen 
organiseras. Innan omorganisationen, när många inte såg sin framtid som intervjuperson 
2 uttryckte det, la man säkert energin på att genomföra studierna efter lärarnas villkor 
medan det nu efter omorganisationen kan fokuseras på klientens behov och målsättning.   

En möjlig slutsats som jag kan dra från detta är att den nya organisationen har bäddat 
för en bättre framtidstro för klienter och lärare. Det visade sig att klienterna i den nya 
organisationen trodde på utbildningens möjligheter i större utsträckning än vad de 
gjorde förut. Som lärare måste arbetet vara mycket mer givande om man ser en tro på 
framtiden i sina elevers ögon. Det kan inte vara inspirerande att utbilda någon bara för 
att det är det enda som finns att göra.  

6.5 Figur och bakgrund 
Om jag ser undervisning som ämne och socialisation och att de är två skilda saker blir 
det svårt att se vad utbildning har för nytta. I de flesta fall så handlar ämnet om hur man 
relaterar till det. Som exempel kan nämnas vilka val en klient gör, vilket mål de har med 
studierna. De ser ämnena som ett verktyg att nå målet, och målet är för de flesta klienter 
en plats i samhället som tar sig form av ett yrke. Så som intervjupersonerna uttrycker 
det i 5.4 innebär utbildningsmöjligheten att de som kommer från en knackig 
skolbakgrund kan nu se ljuset. I undervisningen på fängelser skulle jag säga att ämnena 
utgör bakgrunden och målsättningen för framtiden utgör figur. Man har hela tiden fokus 
på framtiden i arbetet, det är dit man vill komma.  
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Det är alltså inte enbart som Claesson21 uttrycker det, att klientens nuvarande situation 
utgör bakgrunden och klienternas förmågor figuren. Även om det mycket 
överensstämmer med den bild jag försöker frammana. För klientens situation är såklart 
hela tiden närvarande, men arbetet i Lärcentrum tycks i den nya organisationen vara 
mycket mer fokuserat på det man försöker uppnå där, nämligen att få in klienten i 
samhället och ut i arbete eller till vidare studier. När tillvaron ser ut som den gör för 
klienterna blir deras förmågor underordnade allt det andra, förmågorna är på något sätt 
självklara och är en förutsättning för att nå målet.  

6.6 Omvärlden i undervisningen 
Båda intervjupersonerna var ense om att det som sker i klassrummet ska vara skiljt från 
det som sker utanför klassrummet. En annan sak som var lika var hur utbildningsmiljön 
uppfattas, i stort så upplevs studiemiljön vara ganska bra. Det finns inget utmärkande 
med miljön, det skulle kunna vara vilken skola som helst. Internerna själva är noga med 
att hålla Lärcentrum som en fredad zon, dvs. om det är problem på avdelningen eller på 
anstalten så tar man inte med sig det in i Lärcentrum, där studerar man. Internerna är 
noga med detta för sin egen skull.   

Intervjupersonernas uppfattningar skiljer sig från de iakttagelser Claesson22 gjorde i sina 
fallstudier. I de klassrummen är det möjligt att göra saker som sällan är tillåtna i vanliga 
klassrum, som att röra sig utanför klassrummet eller att byta aktivitet mitt i något. Sen 
visas det heller ingen respekt för studiemiljön, klienter kan rycka upp dörrar och föra 
oväsen. Klienter pekar på vikten av en kultur där dem som ingår i gemenskapen 
accepterar eller till och med tycker om och uppmanar studier. Det framkommer bl.a. att 
klienterna på anstalterna upplever den allmänna atmosfären i fängelserna som 
studiefientlig och att det är något som måste förändras. Men detta är en inställning som 
inte verkar allmänt rådande på fängelserna när omorganisationen är på ingång. Och att 
det är annorlunda gällande respekten för studiemiljön tar jag som ett gott tecken på 
förbättring. Det är viktigt att klienter får en god studietillvaro och att det signaleras att 
det dem gör i klassrummet är av stor vikt, inte bara ett tidsfördriv.   

På följande sätt definierar Claesson23 livsvärldsfenomenologi: den för-givet-tagna 
världen är den värld som finns vare sig vi reflekterar över den eller inte. Vi kan inte 
överskrida den värld vi lever i, det enda vi kan är att försöka medvetandegöra oss om 
våra fördomar om, eller vår förförståelse av den värld vi lever i. Vi kan alltså inte 
lösgöra oss från våra tidigare erfarenheter och föreställningar. När vi vistas i en miljö 
som är känd och van utför vi saker som vi sällan funderar över att vi gör. I 
livsvärldsfenomenologisk forskning gäller det att få syn på det vardagliga och för-givet-
tagna, dvs. då det vardagliga eller naturliga bara är en av flera möjligheter. För 
klienterna på fängelset betyder detta att cellen och avdelningen utgör vardagsvärlden. 
                                                

 

21 Ibid, kapitel 4.2.   

22 Ibid, kapitel 3. 

23 Ibid, kapitel 2. 
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Där har de sina rutiner och det mesta blir snart för-givet-taget. Skolan representeras av 
en annan värld i fängelset. Det är en kultur som skiljer sig från fängelset i övrigt. Det 
blir något annorlunda, till viss del skiljd från vardagslivet. Eleverna i ett fängelse är 
fångar, de är alltså inte vilka elever som helst. Undervisningen i sig innebär inget tvång, 
men i situationen som helhet finns tvånget som en påtaglig bakgrundsfaktor. Det faktum 
att eleverna är fråntagna sin frihet skiljer alltså denna undervisning radikalt från all 
annan vuxenundervisning. I intervjupersonernas svar har jag uttolkat att klienterna 
värdesätter utbildningen mycket mer än vad Claessons fallstudier vittnat om. Det borde 
betyda att utbildningen tagit en större och mer betydande plats i klienternas vardag. 
Skolan är inte längre en annan värld, den representerar framtidstron och är en viktig del 
av klienternas tillvaro. Tvånget i fängelsesituationen har, av omorganisationens prägel, 
tonats ner och nyttan med utbildning har i stället framträtt.  

6.7 Jämförelse mellan det nya och det gamla 
I de båda miljöerna beskrivna av intervjupersonerna och hur jag har uppfattat miljön 
utifrån litteraturen skulle jag säga att det är lättare att undervisa i den nya 
organisationens fängelser. Dels finns det ett helt annat stöd från organisationen och 
rektorerna än vad det fanns förut. Då var utbildning något som varierade beroende på 
vilken anstalt man befann sig på. Strävan att nå en mer likvärdig utbildning inom 
Kriminalvården har lett till en centralisering av utbildningen. Centraliseringen har 
medfört att det är möjligt att genomföra sina studier även om man blir förflyttad mellan 
anstalter, det är också möjligt att få en certifiering för sin utbildning som väger tungt i 
samhället. Saker som att inte kunna sätta betyg försvårar förutsättningarna för en god 
undervisningsmiljö, där alla kan finna en bra och betydelsefull plats för lärande. Främst 
gäller det att klienter kan ha ett verkligt mål för sina studier, något som är mycket 
tydligare i den nya organisationen. Långtidsplaneringen gör att utbildning får större 
plats och blir mer betydelsefull för framtiden.  
Att högskolor och universitet har öppnat upp för alternativa distansstudier för klienterna 
är också något som positivt påverkat situationen för många som blivit frihetsberövade.   

Omorganisationen betyder att anstalterna har egna lärare anställda, från att förut att köpt 
in lärare utifrån, och då är det lättare att komma in i verksamheten. Vilket i sig borde 
betyda att man lättare kan anpassa sin undervisning efter de behov som finns i 
klassrummet på anstalten. Om klienterna bara kommer dit tillfälligt blir det nog svårt 
med kontinuiteten, alltså aningen motsägelsefullt mot strävansmålet med att bygga en 
bra grund för klienternas framtid. Men å andra sidan skulle det innebära att man som 
lärare aldrig får någon förnyelse. För oavsett skolform skulle jag anse att förnyelse 
berikar undervisningen. Men jag skulle nog säga att det klienterna i fängelset behöver 
bäst är kontinuitet och en stabil tillvaro, något de förmodligen är mindre vana vid.   

På det stora hela skulle jag säga att klienterna värdesätter utbildningsmöjligheten mer 
om de ser att den utgör ett verkligt mål. Med betygen kan klienter få det kvittot som 
behövs, alltså är den nya organisationen väldigt mycket bättre för klienten om man ser 
på det utifrån frigivningsperspektivet. Samtidigt som de kan ta tillvara på tiden de blivit 
frihetsberövade.  
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7 Vad behövs fortfarande göras? 

Att lärare inom Kriminalvården jobbar mot frigivningen är något som jag ständigt 
återkommer till i rapporten. Om målet för en verksamhet saknar syfte finns det ingen 
mening att genomföra den verksamhet. I fängelser är utbildning en chans att komma in i 
samhället igen, förutsatt att de kan använda sig av utbildningen. Därför har betygen en 
stor betydelse. Än så länge ligger omorganisationen i startgroparna och resultatet av 
satsningarna som införts har ännu inte visat sig. Det skulle vara av intresse att se vilken 
genomslagskraft satsningen har, främst med fokus på klienternas framtid. Är det så att 
utbildning ger klienter en större chans att komma in i samhället igen, antingen det är via 
jobbanställning eller om de funnit högre värde genom att kunna hjälpa sina barn med 
deras läxor? Det skulle vara av intresse att finna svar på.   

En problemformulering som uppkommer i en av intervjupersonernas svar är att det inte 
finns några givna tidsramar för kurser och liknande. Det verkar helt enkelt saknas 
direktiv för hur lång tid klienter får på sig att avsluta kurser och utbildningar. 
Omorganisationen tar inte upp detta problem och jag ser det som att det borde finnas ett 
krav på hur lång tid en kurs får ta. Särskilt om man vill att utbildningen ska få en mer 
given plats och få större betydelse för klienterna. För om ingen ställer krav att 
utbildningen ska genomföras finns det heller inget krav på att faktiskt gå en utbildning.  
Men Kriminalvården har nog valt att inte sätta upp tidsramar för att alla klienter ska 
kunna genomgå en kurs på deras villkor, det är ju ändå det individanpassningen syftar 
till.                        
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9 Bilagor 

9.1 Förordning om utbildning i anstalt 
Fr.o.m. 2007-06.01 trädde den bestämmelse i kraft som rör utbildning i anstalt. Den 
utfärdades av Utbildningsdepartementet med SFS-nummer 2007:152.   

1 §  
Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning 
(komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för 
invandrare (sfi) för intagna i kriminalvårdsanstalt.    

Ledningen av utbildningen 
2 §  
För ledning av verksamheten skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen 
med det dagliga arbetet i verksamheten. Rektorn skall särskilt verka för att utbildningen 
utvecklas.  
3 §  
Kriminalvården skall för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd 
för den undervisning de i huvudsak skall bedriva.   

Utbildningen 
4 §  
För utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux och särvux gäller 
förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. 
5 §  
Inom utbildning enligt denna förordning som motsvarar komvux skall det finnas 
nationella kurser.  
6 §  
För utbildning enligt denna förordning gäller de kursplaner som är meddelade av 
Statens skolverk eller av regeringen för motsvarande utbildning inom det offentliga 
skolväsendet. 
Behörighet till utbildning som motsvarar komvux 
7 §  
En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar grundläggande 
vuxenutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon saknar 
sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan. 
8 §  
En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning 
eller påbyggnadsutbildning från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller 
hon 

1) saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till 
att ge. 

2) har förutsättningar att följa utbildningen, och 
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3) uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för 

motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet. 
Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har 
slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.  

Behörighet till utbildning som motsvarar särvux 
9 §  
En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar 
grundläggande särvux från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon 

1) saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska 
särskolan 
syftar till att ge, och 

2) har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
10 §  
En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar 
gymnasial särvux från och med det år han eller hon fyller 18 år, om han eller hon 

1) saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till 
att ge. 

2) har förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till tidigare 
studier och annan verksamhet. 

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har 
slutfört utbildning gymnasiesärskolan.  

Behörighet till utbildning som motsvarar sfi 
11 §  
En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar sfi från och med det år han 
eller hon fyller 16 år, om han eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i 
svenska språket som utbildningen syftar till att ge.  

Betyg m.m. 
12 §  
Föreskrifterna om betyg m.m. om kommunal vuxenutbildning gäller för utbildning som 
motsvarar komvux, med undantag av bestämmelserna om lokala och individuella kurser 
samt delkurser.  
Föreskrifterna om betyg m.m. om vuxenutbildning för utvecklingsstörda gäller för 
utbildning som motsvarar särvux, med undantag av bestämmelserna om lokala kurser 
och delkurser.  
Föreskrifterna om betyg m.m. om svenskundervisning för invandrare gäller för 
utbildning som motsvarar sfi. 
13 §  
Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning får 
tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning. 
Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning får tas 
in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offentliga skolväsendet. 
Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar påbyggnadsbildning får tas in i ett 
slutbetyg från påbyggnadsutbildning.  
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Tillsyn 
14 §  
Statens skolverk skall ha tillsyn över verksamhet som bedrivs med stöd av denna 
förordning. 

9.2 Intervjufrågorna –uppdelade i kategorier efter 
svaren 
Vid granskning av intervjumaterialet kan man urskilja tre olika kategorier bland svaren 
till frågorna. Därför har jag valt att kategorisera frågorna efter de tre funna kategorierna: 

- att jobba 
- organisering 
- klientcentrerat  

Kategorin att jobba innebär en fokusering på lärarrollen. Till den kategorin hör frågor 
som: 

- hur är det att jobba i fängelse? 
- Lärarrollens förändring? 
- Erfarenhet från annan skolform? 
- Erfarenhet från tidigare undervisning? 
- Specialpedagogbehov? 
- Vilka krav ställs på den som undervisar? 
- Präglas arbetet av frigivningen? 
- Vad kan man lära dig av att undervisa i fängelse?  

Kategorin organisering innebär en fokusering på hur undervisningen organiseras på 
anstalter och i häkten. Till den kategorin hör frågor som: 

- Hur fungerar distansutbildningen nu kontra förr? Dess för- och 
nackdelar? 

- Vem har ansvaret för utbildningen? 
- Den nya organisationen –underlätta? 
- Inköp av Komvuxlärare? 
- Konkurrens med programverksamhet? 
- Satsning på utbildning? 
- ”Ryckigheten”?  

Kategorin klientcentrerat innebär en fokusering på klientens tillvaro i 
undervisningssituationen. Till den kategorin hör frågor som: 

- Skillnad i klientel? 
- Reflekteras det över deras brott? 
- Journaler över studieresultat? 
- Vuxna kontra ungas lärande? 
- Arbete med klienterna inför framtiden  Hur förbereds vuxna kontra 

unga? 
- Chans till anställning? 
- Värdet av utbildning? 
- Allmän inställning till utbildning? 
- Finns det någon särskild kultur i klassrummet? 
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- Vad tas med in i klassrummet? 

9.3 GD-beslut huvudprincipändring 050223  

   

KVS Datum Vår beteckning 28(33) 
Normeringsenheten 2005-02-21 2005-001715 
 Birgitta Persson   

Beslut avseende anställning av lärare inom kriminalvården  

Kriminalvården har hittills haft som huvudprincip att klientutbildningen genomförs med 
lärare upphandlade enligt Lagen om Offentlig Upphandling ( LoU ). I och med detta 
beslut skall huvudprincipen vara att lärare anställs av kriminalvården.  

 Genom ett samarbetsavtal med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) får 
kriminalvården tillgång till rektorsfunktion och betygskatalog. Betyg kommer att vara 
utfärdade av CFL.  

Lokala myndigheter skall följa den nya huvudprincipen i enlighet med vad som sägs i 
bifogat PM och samarbetsavtal med CFL.  

I handläggningen av detta ärende, som avgjorts av generaldirektören Lars Nylén, har 
vidare deltagit överdirektör Anne Holm Gulati och enhetschef Ulf Jonson samt 
handläggare Birgitta Persson, föredragande.    

Lars Nylén 
Lars Nylén     

Birgitta Persson     
Birgitta Persson    
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