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Sammanfattning. Denna rapport är en kartläggning av rekryteringen till 
klientutbildningen inom kriminalvården. Målet med undersökningen var att få en 
uppdaterad kartläggning av denna på respektive anstalt för att på sikt kunna 
samordna rekryteringen. Sammanlagt har 16 semistrukturerade intervjuer 
genomförts med lärare, kriminalvårdsinspektörer, studiesamordnare och studerande 
klienter. Resultatet visar på att det finns brister och olikheter i samband med 
rekryteringen. 

 
 

 
 

Bakgrund 
 
Kriminalvårdens klientutbildning har sedan ett par år genomgått förändringar i samband 
med ett samarbete med Nationellt Centrum för Flexibelt lärande (CFL). Målet med 
lärcentrummodellen är att erbjuda klienterna en utbildningsverksamhet som är likvärdig 
mellan anstalterna och likvärdig med samhällets kommunala vuxenutbildning. Vid varje 
lärcentrum på respektive kriminalvårdsenhet och tillsammans med övriga lärcentra i 
landet är det övergripande målet enligt CFL att verka för att:  
 

”Den intagne alltid har tillgång till formell utbildning och goda möjligheter att 
påbörja, fortsätta och fullfölja sina studier enligt individuella studieplaner oberoende 

av tid och plats.” 
 
Detta kräver en enhetlig syn på verksamheten med fokus på den enskilde klienten 
istället för fokus på den enskilda anstaltens organisation, vilket den framarbetade 
nationella arbetsplanen för vuxenutbildning vid lärcentrum inom kriminalvården skall 
verka för. Den nationella arbetsplanens syfte är enligt CFL att vara den gemensamma 
grunden för verksamheten genom att:  
 

• ”Klargöra den gemensamma plattformen för lärararbetet.”  
• ”Ge stöd åt lärarna och verksamheten.”  
• ”Vägleda lärarna i yrkesutövningen och i utvecklingen av verksamheten.” 
• ”Utgöra underlag för uppföljning/utvärdering.”  

 
CFL anser att arbetsplanen kan användas i informationssyfte gentemot andra 
yrkesgrupper inom kriminalvården.  
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Den nationella arbetsplanen skall fungera som styrdokument i verksamheten, men vid 
varje lärcentrum utformas en lokal arbetsplan. Den lokala arbetsplanen vänder sig till all 
personal vid lärcentrum och har som mål att klargöra gemensamma rutiner från det att 
en intagen ankommer till enheten, tills det att betyg har dokumenterats, inklusive 
uppföljning och utvärdering både på studerande- och verksamhetsnivå. Kriminalvården 
vill undersöka rekryteringsförfarandet på de fyra utvalda anstalterna och klargöra om 
det finns brister och/eller olikheter i detta moment.  
 
 

Syfte 
 
Uppdraget bestod av att kartlägga rekryteringen till klientutbildningen på anstalterna 
Borås och Tidaholm som arbetar utefter CFL, samt Kristianstad och Kumla som ännu 
inte har kommit igång med detta. Kartläggningen behandlade fyra områden: 
Informationsprocessen, Ansökningsprocessen, Beslutsprocessen samt Identifiering av 
behov.  
 
Målet med undersökningen var att få en uppdaterad kartläggning av rekryteringen till 
klientutbildningen på respektive anstalt för att på sikt kunna samordna rekryteringen.  
 

 
Metod 

 
Kartläggningen genomfördes med en kvalitativ ansats där metodvalet var 
semistrukturerade intervjuer.  
 
 
Informanter 
 
Urvalet på respektive anstalt bestod av en lärare, två studerande klienter (interner) och 
en kriminalvårdsinspektör (kvinsp) eller annan berörd personal vars uppgift var att 
samordna studieverksamheten. Kriminalvårdsmyndigheten stod för urvalsförfarandet. 
Sammanlagt på de fyra anstalterna intervjuades sexton personer.  
 
 
Instrument 
 
Vid genomförandet av undersökningen användes två intervjuguider varav den ena var 
avsedd för klienterna och den andra för kvinspar/studiesamordnare och lärare. Se bilaga 
1 och 2. Intervjufrågorna var uppdelade i fyra kategorier: information, 
ansökningsprocessen, beslutsprocessen och identifiering av behov.  
 
 
Tillvägagångssätt  
 
Intervjuerna utfördes i enskilt rum. En av uppdragstagarna hade huvudansvar för 
intervjun medan den andre förde anteckningar och bidrog med eventuella tillägg. Varje 
informant tillfrågades om de godkände inspelning av intervjun och informerades 
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angående sekretess vilken innebär att namn inte kommer att uppges, däremot redovisas 
befattning och anstalt i rapporten. Vid intervjutillfället tillfrågades de om de fått 
information angående syftet med undersökningen. Om så inte var fallet informerades 
informanterna om det. Det framkom att alla anstalter hade erhållit ramarna för vår 
intervjuguide i förväg av uppdragsgivaren vilket inte var uppdragstagarnas avsikt. 
Intervjuerna var i genomsnitt en timme långa.  
 
Behandlingen av råmaterialet innebar att detta transkriberades. De citat som valdes ut 
omformulerades vid behov från talspråk till skriftspråk. När omformuleringen varit mer 
omfattande har citattecken utelämnats. 
 
I resultatdelen bestämdes att klienterna oberoende av anstalt skulle behandlas som en 
enhetlig grupp eftersom de gav likvärdiga svar.  
 
När kvinsparna har svarat likvärdigt har även dessa behandlats som en grupp i 
resultatdelen. Har det däremot förekommit skillnader har detta redovisats. Denna 
procedur gäller även för lärargruppen.  
 
 

Resultat 
 

 
Resultatet är uppdelat enligt följande sätt. Först redogörs för klienternas svar, därefter 
lärarnas svar och slutligen kvinsparnas. Genomgående delas beskrivningen av svaren in 
i de frågekategorier som använts: informationsprocessen, ansökningsprocessen, 
beslutsprocessen och identifiering av behov.  
 
Klienternas svar 
 
Informationsprocessen 
 
Klienterna upplevde att de inte fått någon muntlig eller skriftlig information om studier 
av personal vid ankomsten till anstalten med undantag av tre individer. Dessa tre befann 
sig på anstalterna Borås, Kristianstad och Tidaholm. Det fanns klienter som blivit 
förflyttade som uppgav att de inte fick någon ny information om studiemöjligheter vid 
ankomsten . En klient belyste detta:  
 

”De förutsätter att man suttit i fängelse innan.” 
 

Den informationskanal som de övriga klienterna genomgående uppgav var 
”Djungeltelegrafen”. En klient uttryckte: 
 
”Samtalen fungerar inte alltid, men man får information av andra interner, vi hjälps åt. 

Det är lättare att få information från dem.” 
 
Klienterna uppgav att detta beror på att kriminalvårdsmyndigheten inte uppmuntrar till 
studier, upplevelsen är att studier motarbetas och att kriminalvårdsmyndigheten anser 
att studier urholkar straffet.  
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Majoriteten av klienterna uttryckte att de inte får tillräcklig information angående 
studierna på anstalten. En klient sade: 
 

”Generellt väldigt dåligt med information här, man måste söka den själv.” 
 

Klienterna ansåg att en ny klient behöver information av kontaktperson och att det är 
viktigt att informationen är tydlig. Informationen borde innefatta vilka studier som finns 
att tillgå, dvs. studienivå och specifika ämnen samt hur man ansöker. Klienterna 
framhöll även att det är av stor vikt att upplysa nya klienter om studiers betydelse ur 
andra aspekter: 
 

”Vad han skall få ut av det. Varför han skall studera. Varför det är viktigt för honom. 
Det kommer så mycket mer med studierna. Den biten är viktig att få med så att de inte 

bara säger att det är för att skaffa sig ett jobb, för det kanske inte är det första de tänker 
på. Men att man blir bättre som människa och starkare som individ är de nog mer 

intresserade av.” 
 
En övervägande del av klienterna delgav att alla klienter inte får samma information. De 
uppgav att det är beroende på vilken personal som arbetar vid introduktionen och 
beroende på vilken syn personalen har på studier samt beroende på tids- och 
personalbrist. Detta belystes på följande vis: 
 
” Informationen skulle finnas någonstans om personalen inte har tid. Informationen kan 

t ex sitta på en anslagstavla eftersom man är lite förvirrad när man kommer till en ny 
anstalt.” 

 
 
Ansökningsprocessen 
 
Ansökningsprocessen såg liknande ut på de olika anstalterna: 
 

• Alla klienter uppgav att de skrivit en anhållan och lämnat denna till en 
kontaktperson.  

 
• Läraren uppsökte klienten för information om vad man kunde studera och när 

man kunde börja. På en av anstalterna, Tidaholm, kom inte läraren och 
informerade förrän det fanns en studieplats ledig.  

 
• Väntetiden var mellan en och fyra veckor på tre av anstalterna. På Tidaholm låg 

den på upp till tre månader.  
 
Beslutsprocessen 
 
Majoriteten uppgav att kvinsp, lärare och kontaktperson är inblandade i beslutet 
beträffande antagning till utbildningen. På en av ”CFL-anstalterna” menade klienterna 
att det är läraren som fattar beslutet enväldigt.  
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Klienterna uttryckte att de tror att viktiga kriterier för att bli antagen är motivation och 
mål med studierna samt att det skall finnas en ledig plats. Det framkom bland klienterna 
att kriminalvårdsmyndigheten inte har ett enhetligt regelverk över vilka kriterier man 
grundar antagningsbeslutet på. En klient efterlyste detta på följande sätt:  

 
”Det bör finnas regler och kriterier.” 

 
 
Identifiering av behov 
 
Generellt ansåg klienterna att de som först skall få tillträde till utbildning är de som är 
motiverade och att de som vill skall få studera. Det framhölls även att det är viktigt med 
individuella studiemål: 
 

”Man måste ha uttalade mål med vad man vill med sina studier.” 
 
Klienterna uttalade att det är svårt att motivera någon som inte vill studera men att 
information om studiernas vikt bör komma från någon utifrån.  De motiverade detta på 
följande sätt: 
 

”Särskild information om studiers vikt. Det är bra om folk utifrån motiverar, 
personalen gör det inte. Det blåser inte de vindarna.” 

 
”Det är svårt att se hur plitarna skall kunna motivera till studier eftersom ”Vi-mot-dem 

känslan” är så stark. Vi har ingen kontakt med dem.” 
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Lärarnas svar 
 
Informationsprocessen 
 
Varje lärare uppgav att anstalten har en introduktion vid ankomsten. Vid detta tillfälle 
skall/måste kontaktmannen informera om studiemöjligheterna och överlämnar då ett 
informationsblad. På en anstalt fanns en informationskanal via interntv:n. Lärarna ansåg 
att det händer att klienterna får uppföljande information på avdelningen men att det inte 
tycks finnas några riktlinjer beträffande vem som skall utföra informationen eller hur 
ofta detta skall ske. Dock får klienterna efter att de lämnat in anhållan träffa läraren för 
ytterligare information angående studiemöjligheter. 
 

”Klienten får en introduktion vid ankomsten till anstalten, då får klienten ett 
informationsblad. Denna information bör vara den första information klienten får och 

det är oftast kontaktmännen som ger denna.” 
 

 
Ansökningsprocessen 
 
Den praktiska ansökningsprocessen förhöll sig såhär enligt lärarna: 
 
Borås 

• Anhållan fylls i av klienten som lämnar den till kontaktman. 
• Kontaktman registrerar i KLAS 
• Kontaktman lämnar anhållan till läraren.  
• Läraren har ett studieplaneringssamtal med klienten, gör en kartläggning av 

klientens studiebehov och tidigare studier.  
• Läraren ger förslag till kollegiet som fattar beslut helst samma vecka.  
• Läraren registrerar beslutet i KLAS och skapar samtidigt en journalanteckning 

med beteckningen Studier. 
• Klienten får en inbjudan till en ”Pröva-på”period som börjar veckan efter. 
• Ingen väntetid. 

 
Kristianstad 

• Anhållan fylls i av klienten som lämnar den till kontaktman. Det måste här 
framkomma varför man vill börja studera. 

• Kontaktman får anhållan som lämnar denna vidare till läraren. 
• Läraren tar kontakt och kartlägger behov och plats, samt vad som är möjligt att 

utföra under strafftiden. 
• Väntetid beror på platser 

 
Kumla 

• Läraren var en extern resurs och hade således ingen information angående 
ansökningsprocessen. 
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Tidaholm  
• Anhållan fylls i av klienten som lämnar den till kontaktman. 
• Den kommer till lärcentrum, till lärare, kvinsp eller studieassistent. 
• Tid för möte med klienten planeras in. Vid detta möte diskuteras klientens 

utgångspunkt för studier på anstalten.  
• Är klienten inne i pågående studier får han företräde till att fortsätta med dessa. 
• Är klienten nyrekryterad till studier får han börja en ”pröva-på” verksamhet i sju 

veckor: ”Blocket”. Därefter får han söka till fortsatta studier.  
 
 
Beslutsprocessen 

 
Respektive lärare beskrev vilka som fattar beslut om eventuell utbildning för en viss 
klient på följande vis: 
 
Borås Kristianstad Kumla Tidaholm  
Kvinsp och kontaktman 
fattar beslut.  
Läraren ger förslag. 

Läraren och kontaktman Studiesamordnare Lärare 
Kvinsp och  
Studieassistent

 
 
De kriterier som avgör om en klient blir antagen till studier eller inte beskrivs nedan av 
läraren på respektive anstalt: 
 
Borås 

• Kriterierna är enligt läraren litet svävande. Han menar dock att det är den med 
minst utbildning som egentligen skall prioriteras. 

• Motivation 
• ”Pröva-på” perioden visar om klienten är mogen att studera. 

 
Kristianstad 

• Läraren anser att klienten bör ha en god motivering till varför han vill studera.  
• Motiveringen kan vara att man saknar kärnämnen och viljan att lära.  
• Lärarens ambition är att alla skall få en chans. 

 
Kumla  

• Klienten bör ha ett mål med sina studier.  
• Motivation 
• Att det finns ett behov att arbeta upp koncentrationsförmågan. 

 
Tidaholm  

• Kriterier för antagning till ”Blocket” är att ingen nekas om platser finns. 
• För vidare sökning till studiegruppen krävs att man under ”Blocket” uppvisat att 

man kunnat sköta sina studier och visat intresse samt att man inte lekt och 
tramsat under denna period. 

• Det skall finnas plats. 
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• Bedömning utifrån behov och inte utifrån kösystemet. Denna bedömning 
grundar sig på ett samtal med klienten.  

• Tillgängligheten till studier beror på vilken avdelning klienten sitter på. 
 
 
Identifiering av behov 

 
Genomgående uttryckte lärarna att det finns en svårighet att bedöma vem som har störst 
behov av att studera. Det kan vara allt ifrån att det är den som vill ha ett arbete och 
kanske saknar två betyg till att det är den som har lägst utbildning. En lärare 
formulerade denna svårighet ungefär såhär:  
 
För en person kan behovet av några få betyg vara det viktigaste medan det för en annan 

handlar om att ta igen en förlorad skolgång och kanske genom detta bygga upp 
självkänslan. 

 
Arbetet med att fånga upp de klienter som inte är motiverade till studier ansåg lärarna 
vara komplicerat. Generellt påtalade de vikten av uppsökande verksamhet såsom 
information på avdelningen. Lärarna menade att detta borde vara deras uppgift att 
utföra. Detta behov hos lärarna tillgodoses olika väl beroende på anstaltens storlek och 
beroende på ledningens inställning. 
 
Lärarna belyste att en annan viktig del i rekryteringen är att ha alternativ till teoretiska 
utbildningar för att så ett frö till viljan att lära. Det kan t ex innebära skapande 
verksamhet, verkstäder samt diverse kurser t ex i hortikultur. En lärare uttryckte sig 
såhär: 
 
”En del klienter känner som att: ”Det känns inte som om jag vill studera”, utan vill ha 
det praktiska. Efter skapande verksamhet kan det hända att de kommer tillbaka och fått 

ett större intresse för studier.” 
 
Lärarna redovisade också att man fångar upp klienter till studier via de ”pröva-på” 
verksamheter som några av anstalterna bedriver. De består antingen av praktiska och 
teoretiska ämnen eller enbart det senare.  

 
10



Kvinsparnas och studiesamordnarens svar 
 
Informationsprocessen 
 
Informationsupplägget såg likvärdigt ut på samtliga anstalter:  
 

• Vid ankomstintroduktionen informeras klienten om sysselsättningsplikt, 
vilket innebär antingen arbete eller studier.  

• Det är främst kontaktmännen som står för denna information.  
• Informationen till klienterna delges muntligen men även i skriftlig form via 

informationsblad och/eller via anslagstavla.  
• Kontinuiteten i informationsupplysningen anger kvinspen vara 

kontaktpersonernas uppgift.  
 
 
Ansökningsprocessen 
 
Den praktiska ansökningsprocessen ser likvärdig ut på de olika anstalterna: 
 

• Klienten skriver en anhållan.  
• Denna lämnas till kontaktman. 
• Kontaktman registrerar anhållan i VSP. 
• Läraren söker upp klienten för samtal. 
• Läraren gör en kartläggning av behov och motivation.  

 
”Klienten skriver en anhållan och därefter tar läraren kontakt och gör en intervju för 

att kartlägga behov och motivation.” 
 

 
Beslutsprocessen 
 
Respektive kvinsp/studiesamordnare beskrev vilka som fattar beslut om eventuell 
utbildning för en viss klient på följande vis: 
 
Borås Kristianstad Kumla Tidaholm  
Lärare 
Kvinsp 
Kontaktman  

Lärare 
Kontaktman  

Studiesamordnare Kvinsp  
Lärare 
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De kriterier som avgör om en klient blir antagen till studier eller inte beskrevs nedan av 
kvinsp/studiesamordnare på respektive anstalt: 
 
Borås  Kristianstad Kumla Tidaholm 

• Det är viktigt att 
klienten är mogen 
att kunna studera, 
eftersom det krävs 
koncentrations-
förmåga. 

• Kunskapsbrist • Hur länge 
klienten 
har suttit 
på 
anstalten. 

• Datum för 
anhållan.  

• Den 
som 
står 
först på 
tur i 
kön.  

 
 
Identifiering av behov 
 
Kvinspar/studiesamordnare var rörande överens om att den som är i störst behov av 
studier är den som saknar grundläggande utbildning. 
 

”De som inte kan läsa, skriva och räkna.” 
 
Arbetet med att fånga upp de klienter som inte är motiverade till studier går till på 
följande sätt enligt kvinspar och studiesamordnare: 
 
Borås 

• Kontaktmannen skall motivera till studier. 
• Man anpassar studier och studietid efter individens förmåga.  

 
 
Kristianstad 

• Anstalten accepterar om en klient inte vill studera och gör inte något för att 
motivera denne. Detta är enligt kvinspen dock ett felaktigt tillvägagångssätt 
eftersom han ansåg att det är dem anstalten skall jobba med egentligen.  

 
Kumla 

• Vid riksmottagningen görs den första bedömningen. 
• Kontaktmännen motiverar.  

 
Tidaholm 

• Det skall ske genom att motivera klienterna. 
 

”Det krävs många påstötningar innan klienten kommer på vad han vill”. 
 

Det är likadant här som på utsidan, alla är inte lämpade för att gå i skolan /…/ inte 
lägga ner så mycket arbete på de som inte vill. 
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Diskussion 
 
Föreliggande uppdrag hade som uppgift att belysa respektive anstalts förfaringssätt 
beträffande rekryteringen till klientutbildningen. Under arbetets gång framkom det att 
det fanns brister och olikheter i rekryteringen till klientutbildningen vilket även verkade 
vara den allmänna uppfattningen bland informanterna. Kartläggningen genomfördes 
med en kvalitativ ansats där metodvalet var semistrukturerade intervjuer. När 
uppdragsgivaren informerade respektive anstalt om vårat uppdrag bifogade han även 
ramarna för vår intervju. När vi fick reda på att uppdragsgivaren bifogat ramarna för 
intervjun diskuterade vi om detta möjligen skulle kunna resultera i en bias. Det för oss 
allra viktigaste var att sondera om informanterna hade diskuterat intervjun sinsemellan 
innan vår ankomst. Detta eftersom vi använde oss av individuella intervjuer som inte 
borde vara färgade av någon föregående diskussion. Så var dock inte fallet vilket 
resulterade i att intervjuguiden behölls. Det finns dock en möjlighet att vi inte fått den 
verkliga bilden av det faktiska förfaringssättet angående klientrekryteringen, utan hur 
det borde vara. Poängteras bör också att klienterna inte tagit del av denna information. 
Kartläggningen bestod endast av klienter som studerade. Det är möjligt att det bland de 
klienter som inte studerar finns individer som fått sämre och mer bristfällig information 
än vad våra informanter delgav.  
 
Beträffande den första informationen klienten får angående studiemöjligheter menade 
kvinsparna att denna skulle ges vid ankomsten till anstalten av kontaktmännen. Lärarna 
uppgav att det inte finns några klara riktlinjer när det gäller vem som skall informera 
klienterna om detta eller vad informationen skall innefatta. När vi sammanfattade 
samtliga klienters utsagor framgick att informationen inte sker tillfredsställande. En 
klient uttryckte att hur informationen sköttes berodde på vem som arbetade den dagen. 
Dvs. att olika kontaktmän sköter denna information olika väl vilket kan få till följd att 
klienterna hänvisas till varandra, vilket också framgick. Klienterna uttrycker ett behov 
av tydlig information och att den levereras av kontaktmännen. En möjlig lösning för att 
förbättra arbetssättet kring informationen skulle kunna vara att man utarbetar en 
enhetlig och strukturerad arbetsmetod. Utifrån vår upplevelse av hur arbetssättet kring 
den första informationen går till, anser vi att en avgörande del är att väl förankra en 
enhetlig och strukturerad arbetsmetod i all inblandad personal.  
 
En, som vi tror, annan viktig del i den bristande informationen skulle kunna vara såsom 
en klient påtalade att man från kriminalvårdens sida ofta förutsätter att klienterna suttit 
på anstalt innan och således vet vad som gäller. Det framkom vid några klientintervjuer 
att de inte fått information på den anstalt där de nu befann sig men att de fått 
information tidigare, på annan anstalt. Man kan tänka sig att detta kan resultera i att en 
del klienter faller mellan stolarna.  
 
När det gäller beslut om vem som skall få studera framkom det vid samtal med 
klienterna att det inte verkade finnas något regelverk beträffande beslutsgrundande 
kriterier. Samtliga lärare uttryckte dock att motivation var en viktig ingrediens. Detta 
överensstämde med vad klienterna ansåg borde vara mest betydelsefullt när man avgör 
om en person skall få studera eller inte. De menade även att det är viktigt att ha ett mål 
med sina studier. På de anstalter som hade en ”pröva-på”period för studier menade 
lärarna att denna period gav möjlighet att se hur väl klienten anpassade sig till 
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studiesituationen. Något som kunde vara avgörande för om en klient fick studera eller 
inte. Vid samtal med kvinspar och studiesamordnare fanns vissa skillnader beträffande 
vad som var avgörande för om en klient fick börja studera eller inte. På de två stora 
anstalterna påtalade man datum för anhållan som en viktig avgörande faktor. Alltså 
hade den som stod först på tur i kön företräde. På de mindre anstalterna handlade det 
enligt kvinsparna mer om kunskapsbrist eller förmåga att kunna sköta studier. Dessa 
skillnader tror vi hade att göra med anstalternas storlek och möjligheten på anstalten att 
tillgodose de klienter som är intresserade av studier. En annan komplicerande faktor i 
detta sammanhang var logistiken. Det fanns restriktioner beträffande vilka avdelningar 
som kunde vara på lärcentret samtidigt på grund av hotbilden mot vissa klienter och på 
grund av säkerhetsskäl. Detta kunde exempelvis på Tidaholm resultera i att klienter som 
satt på skyddsavdelning fick studera trots låg motivation eftersom skyddsavdelningen 
även fungerade som en studieavdelning, där alla klienter studerar. Samtidigt kunde det 
finnas andra klienter på andra avdelningar, vars mål med studierna var tydligare, som 
fick vänta eftersom antalet klienter man kunde ta sig an på lärcentret åt gången var 
begränsat. Problematiken med logistiken är enligt vår uppfattning ett relativt olösligt 
problem. Beträffande den bristande likriktningen av beslutsgrundande kriterier tror vi 
att detta kommer att hjälpas upp när alla anstalter har systemet med CFL eftersom det 
bidrar med en enhetlig syn på urval och antagning.   
 
Vid frågan om vem som har störst behov av att studera framkom hos lärarna en 
svårighet att göra denna bedömning. Kvinspar och studiesamordnare framlade däremot 
en enhetlig bild av vem de ansåg vara i störst behov av utbildning. Nämligen den som 
saknar utbildning. Klienterna skiljde inte på vem som hade störst behov att studera och 
vem som borde få studera. De menade i båda fallen att det var de som hade motivation 
och mål med studierna. På frågan hur man skall göra för att fånga upp de som har 
bristande skolgång men inte vill studera svarade alla att man måste motivera klienterna 
på olika sätt. Vår första spontana tanke var att kontaktmännen skulle vara bäst lämpade 
för denna uppgift, eftersom de bör ha daglig kontakt med klienterna. I och med arbetets 
gång har vi uppnått en djupare förståelse för den rådande fängelsekulturen och den 
påtagliga vi-och-dom känsla som verkar förhärska mellan klienter och personal och som 
verkar genomsyra anstalterna. För att motivera en människa till att göra något hon 
kanske inte riktigt vågar eller inte har en egen drivkraft till av olika anledningar krävs 
att man kan inge förtroende och tillit. Det finns en komplexitet i kontaktmännens 
yrkesroll eftersom deras uppgift är ett vakta och låsa in vilket kan innebära en svårighet 
till att skapa ett förtroende och en känsla av tillit. För att kringgå denna problematik 
anser vi att det mest effektiva sättet borde vara att lärare och/eller individer utifrån ska 
arbeta med denna uppgift.     
 
Avslutningsvis menar vi att det krävs en stor informationsinsats från CFL både inför 
uppstart och vid uppföljning eftersom vi märkt att det finns en upplevelse av att 
arbetssättet hänger i luften.  
 
Slutligen vill vi tacka de lärare, kvinspar och studiesamordnare samt de studerande 
klienter som har delat med sig av både livserfarenheter och upplevelser av studielivet på 
anstalt. Lycka till med studierna och utvecklingen av rekryteringen till 
klientutbildningen!  
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Bilaga 1 
 
 
 
 

Intervjufrågor till klienten 
 
 

Information 
 

1. Hur fick du information om studiemöjligheterna här på anstalten? 
   

2. Tycker du att du fått tillräcklig information angående studiemöjligheterna på 
anstalten?  

 
3. Vad tror du att en ny intern behöver för information för att börja studera?  
 
4. Får alla samma information? 

 
 
 Ansökningsprocessen 

 
1. Beskriv hur det gick till när du sökte till utbildningen på anstalten.  

 
 
Beslutsprocessen 
 

1. Jag är intresserad av att veta vem eller vilka som beslutade att du skulle bli 
antagen till utbildningen.  
 
2. Vilka kriterier tror du att man grundade beslutet på? 

 
 
Identifiering av behov 

 
1. Vem tycker du först skall få tillträde till utbildningen? 

 
2. Hur skall man få dem att börja studera?  
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Bilaga 2 
 
 
 
 

Intervjufrågor till kvinsp och lärare 
 
 
Information 
 

1. Hur erhåller klienten information angående studiemöjligheter? 
 

2. Vilken information anser du att en ny intern behöver för att börja studera?  
 
 
Ansökningsprocessen 
 

1. Hur ser den praktiska ansökningsprocessen ut? (från det att klienten uttrycker en 
önskan att studera tills det att en anhållan erhålls av beslutsfattaren)  

 
 
Beslutsprocessen 
 

1. Vem/vilka fattar beslut om eventuell utbildning för en viss klient? 
 
2. Vilka kriterier upplever du brukar vara avgörande för om en klient blir antagen 

eller ej?  
 
 
Identifiering av behov 
 

1. Vem har störst behov av att studera? 
 
2. Hur fångar man upp dessa klienter? 
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