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Sammanfattning 

Inom såväl den svenska politiken som i internationell forskningen har det fram-

kommit en oro avseende intellektuellt funktionsnedsatta individers situation inom 

Kriminalvården. Exempelvis har det inom politiken påpekats att det råder en brist 

på studier gällande funktionsnedsatta klienter inom den svenska Kriminalvården. 

Vidare har det konstaterats att ett flertal förbättringar kan behövas för att 

myndigheten ska kunna möta dessa individer på ett bättre sätt. Den oro som beskrivs 

kan uppfattas vara befogad, då även ett flertal internationella studier har visat på hur 

flera länders straffrättsliga system inte är anpassade efter intellektuellt funktions-

nedsatta klienter. Exempelvis uppges att programverksamheten inte är anpassad 

efter klientgruppen samt att de professionella saknar kunskap om funktions-

nedsättningen och därför inte kan bemöta dessa individer på ett adekvat sätt.  

 

Syftet med denna studie är att analysera (1) hur professionella inom Kriminalvården 

beskriver och reflekterar kring sin förståelse av intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter, (2) hur de professionella anser att deras förståelse av klienterna påverkar 

det återfallsförebyggande arbetet, (3) hur det återfallsförebyggande arbetet gentemot 

klientgruppen kan förbättras. För att studiens syfte skulle kunna uppnås använde vi 

oss av kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju 

professionella inom Kriminalvården. Genom att sedan göra en kvalitativ 

innehållsanalys av det empiriska materialet fann vi fem teman: ”Intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter är inte som andra” ”Både en ovanlig och vanlig 

klientgrupp”, ”Struktur, möten och insatser”, ”Inte speciellt jättebra” och ”Utan 

förståelse blir det inte mycket till hjälp”. Empirin analyserades med utgångspunkt i 

socialkonstruktivismen och begreppen roller, det sociala kunskapsförrådet och 

typifieringsscheman. I analysen använde vi oss även av de observationsteoretiska 

begreppen distinktioner och blinda fläcken. 

 

Resultatet i studien visar att de professionella beskrev intellektuellt funktions-

nedsatta klienter som individer med en begränsad förmåga till förståelse. Angående 

klientgruppens förekomst inom Kriminalvården gav de professionella en varierad 

bild. Klienterna beskrevs som så väl vanliga som ovanliga. Vidare upplevde flera av 

de professionella att de hade en bristande kunskap om funktionsnedsättningen samt 

att de saknade ett kunskapsstöd från Kriminalvårdens sida. Informanternas 

erfarenheter av klientgruppen var att verksamhetens struktur inte alltid sammanfaller 

väl med dessa klienters behov och att en förståelse för klienten är vitalt för det 

återfallsförebyggande arbetet. Ett förbättringsområde vi kan se utifrån resultatet är 

att professionella får ta del av utbildning om intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Nyckelord: Kriminalvården, återfallsförebyggande arbete, professionella, kunskap, 

intellektuell funktionsnedsättning, socialkonstruktivismen, observationsteorin. 
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Förord  

Att genomföra intervjuer med professionella på olika verksamheter inom Kriminal-

vården har varit spännande och oerhört lärorikt. Vi har bland annat fått en ökad 

förståelse för Kriminalvårdens arbete och en insikt i varför arbetet ser ut som det gör 

gentemot vissa klientgrupper. Vi har flera personer att tacka för att vi fick chansen 

att genomföra vår planerade studie. Först och främst önskar vi rikta ett tack till alla 

de kriminalvårdsinspektörer som visade intresse för studien och öppnade upp sin 

verksamhet. Vidare vill vi än en gång tacka alla de fantastiska människor som valde 

att ställa upp för en intervju. Tack för att ni på ett så öppet och målande sätt delade 

med er av era tankar och reflektioner. Utan er hade studien inte varit möjlig att 

genomföra!  

 

Någon som också förtjänar ett stort tack är vår handledare Marie Gustavsson. Tack 

för att du varit med och bollat idéer samt för att du bidragit med nya tankar som 

hjälpt oss vidare i arbetet. Din hjälp och ditt engagemang har betytt mycket för oss. 

Till sist önskar vi även tacka varandra för det goda samarbetet under processens 

gång. Alla våra diskussioner och skratt har garanterat bidragit till att studiens 

slutresultat blivit något som vi kan vara stolta över.  

 

/Frida och Daniel 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Idén och intresset för det problem som vi kommer att behandla i uppsatsen väcktes 

under den verksamhetsförlagda utbildningen på socionomprogrammet vid 

Linköpings universitet. Under tiden på verksamheten, som för en av oss var en 

anstalt, uppmärksammades intellektuellt funktionsnedsattas situation inom 

Kriminalvården. De professionella på anstalten upplevdes sakna resurser och 

tillräcklig kunskap för att på bästa sätt kunna arbeta återfallsförebyggande med 

klientgruppen. Denna reflektion väckte en nyfikenhet hos oss båda att undersöka 

ämnet vidare.  

 

I Artikel 12 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning anges bland annat att ”Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att erbjuda personer med funktionsnedsättning tillgång till det stöd de 

kan behöva för att utöva sin rättskapacitet” (Socialdepartementet 2008, s. 13). I 

samma konvention men i Artikel 13 punkt 2, framkommer att konventionsstaterna 

ska främja att anställda inom rättsväsendet har relevant utbildning. Detta avser 

exempelvis fängelsepersonal. Utbildningen ska bidra till att personalen kan 

säkerställa att funktionsnedsatta individer har effektiv tillgång till rättssystemet 

(Socialdepartementet 2008, s. 14). Trots ovan nämnda konvention om rättigheter 

finns ett flertal indikationer som tyder på tillkortakommanden i olika länders 

rättsystem när det gäller att säkerställa tillgängligheten inom det straffrättsliga 

systemet för individer med intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis 

framkommer det i internationell forskning att dessa individer missgynnas inom 

systemet då myndigheter såsom Kriminalvården inte är rustade för att hantera 

målgruppen (Howard, Phipps, Clarbour & Rayner 2015, s. 5; Hellenbach 2012, s. 

15). Detta förklaras bland annat med en bristande kompetens hos de professionella 

gällande olika funktionsnedsättningar (Jones & Talbot 2010, s. 2; Hyun, Hahn & 

McConnell 2014, s. 313; Ali, Ghosh, Strydom & Hassiotis 2016, s. 196). 

Exempelvis anger Jones & Talbot (2010, s. 2) att de professionella ibland är 

medvetna om problematiken gällande behandlingen av intellektuell funktions-

nedsatta inom Kriminalvården, men att de saknar kunskap att hantera dessa 

individer på ett adekvat sätt.  

 

Som vi antytt ovan har intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom Kriminal-

vården behandlats i ett flertal internationella studier. Vi kan dock konstatera att 

det finns begränsat med forskning som behandlar ämnet i en svensk kontext. Den 

rådande bristen på svenska studier är även något som har konstateras inom 

politiken. Under 2015 lämnade exempelvis Björlund (2015), en motion till 

riksdagen där han och flera andra medlemmar inom vänsterpartiet pekar på bristen 

av studier gällande tillgängligheten för funktionsnedsatta individer inom 
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Kriminalvården. I motionen framkommer även att det är sannolikt att en rad 

förbättringar behövs för att Kriminalvården bättre ska kunna möta individer med 

funktionsnedsättningar (Björlund 2015).  

 

Med utgångspunkt i våra erfarenheter, tidigare forskning och det som fram-

kommer inom politiken anser vi att ämnet är av relevans för oss att undersöka. Vi 

upplever att det finns frågetecken gällande intellektuellt funktionsnedsatta 

klienters situation inom Kriminalvården, men även gällande de professionellas 

kunskap om denna funktionsnedsättning.  Dessa frågetecken förstärks ytterligare 

genom att det saknas tidigare forskning som behandlar intellektuellt funktions-

nedsatta klienter i en svensk kontext. Vidare menar vi att ämnet är av relevans i 

förhållande till socialt arbete, då intellektuellt funktionsnedsattas situation inom 

Kriminalvården är ett samhälleligt ansvar. Detta samhälleliga ansvar gör 

problemet till ett så kallat socialt problem (Meeuwisse & Swärd 2013, ss. 39-41). 

Ett ytterligare argument för ämnets relevans är att socialt arbete ofta riktar sig till 

individer som är särskilt sårbara och i behov av särskilt stöd från samhället (Payne 

2006, s. 28). Individer med intellektuell funktionsnedsättning skulle enligt oss 

kunna vara en sådan särskilt sårbar grupp. Denna sårbarhet kan också betraktas 

som ännu ett argument för att fler studier behövs gällande målgruppens situation 

inom Kriminalvården.  

1.2 Syfte och specifika frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur professionella inom Kriminalvården 

beskriver och reflekterar kring klienter som har en intellektuell funktions-

nedsättning. Vidare syftar studien till att analysera hur de professionella upplever 

att deras förståelse av dessa klienter påverkar det återfallsförebyggande arbete.  

 

En del av studiens syfte är också att, med utgångspunkt i studiens resultat, 

åskådliggöra hur det återfallsförebyggande arbetet gentemot individer med 

intellektuell funktionsnedsättning inom Kriminalvården skulle kunna förbättras.   

 

Specifika frågeställningar: 

 

Hur beskriver professionella inom Kriminalvården intellektuellt funktions-

nedsatta klienter? 

 

Hur beskriver professionella inom Kriminalvården sina erfarenheter och sin 

kunskap gällande klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning?  

 

Hur upplever professionella inom Kriminalvården att deras erfarenheter och 

kunskap gällande klienter med intellektuell funktionsnedsättning påverkar det 

återfallsförebyggande arbetet gentemot målgruppen? 
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Hur kan det återfallsförebyggande arbetet gentemot klienter med intellektuell 

funktionsnedsättning förbättras utifrån studiens resultat? 

1.3 Avgränsningar 

En avgränsning i uppsatsen är att vi valt att studera professionellas beskrivningar 

av sin kunskap och sina erfarenheter gällande intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter inom Kriminalvården. Det är även beskrivningar av det återfalls-

förebyggande arbetet gentemot klienter som har en intellektuell funktions-

nedsättning som kommer att behandlas. Således kommer andra typer av 

funktionsnedsättningar inte att uppmärksammas. Valet av att avgränsa studien till 

att enbart behandla intellektuellt funktionsnedsatta klienter bidrar till att studien 

får ett tydligt fokus samt att examensarbetet blir genomförbart med tanke på den 

tidsram som vi har att förhålla oss till.  

 

För ytterligare avgränsningar, se avsnittet för metod.  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att behandla innebörden av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning. Vi kommer även att göra en presentation av hur individer 

med denna funktionsnedsättning döms i Sverige för att på så sätt lägga en grund 

för studien. Vi kommer också kort att redogöra för olika verksamheter inom 

Kriminalvården och den värdegrund som myndigheten vilar på.  Slutligen 

kommer vi att förklara Kriminalvårdens huvudsakliga uppgift, nämligen att 

förhindra återfall i brott.  

2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

En intellektuell funktionsnedsättning kan benämnas på ett flertal olika sätt. 

Begrepp som ibland används istället för intellektuell funktionsnedsättning är 

utvecklingsstörning, kognitiv funktionsnedsättning och mental retardation (För 

barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 2015). I arbetet med uppsatsen har 

vi valt att enbart använda oss av benämningen intellektuell funktionsnedsättning. 

 

I Sverige har cirka en procent av befolkningen en intellektuell funktions-

nedsättning. Av dessa är det cirka häften som har en lindrig funktionsnedsättning 

medan resterande har en måttlig eller svår nedsättning. Dock skulle betydligt fler 

kunna uppfattas ha en problematik som går att härleda till deras kognitiva förmåga 

utan att dessa svårigheter faller inom ramen för intellektuell funktionsnedsättning 

(Landstinget i Uppsala län 2014). En intellektuell funktionsnedsättning kan 

definieras genom tre olika kriterier. Det första (1) kriteriet innebär att individen 

har nedsatta mentala förmågor. Dessa nedsatta förmågor yttrar sig exempelvis 

genom att individen har svårt för abstrakt tänkande, att ta lärdom från tidigare 

erfarenheter eller att lösa problem.  Det andra kriteriet (2) innebär att individen 

har nedsatta adaptiva förmågor, vilket medför en nedsatt förmåga att kunna möta 

de krav på vardagliga färdigheter som ställs utifrån individens ålder och 

sociokulturella bakgrund. Det tredje kravet (3) är att utvecklingsstörningen ska ha 

visat sig under utvecklingsåren (American Psychiatric Association 2013, ss. 37-

38).  

 

Intellektuell funktionsnedsättning kan även delas in i olika grader, vilka vi kort 

kommer att nämna. De olika graderna är mild, måttlig, djupgående eller svår 

funktionsnedsättning (American Psychiatric Association 2013, s. 33). Dessutom 

förekommer även benämningarna borderline intellectual functioning eller border-

line intellectual disability, vilket innebär att individen befinner sig på gränsen till 

att betraktas som intellektuellt funktionsnedsatt (Ståhlberg, Anckarsäter & 

Nilsson 2010, s. 901; Søndenaa, Rasmussen, Palmstierna & Nøttestad 2008, s. 

1130). Vi har i vår studie valt att inte avgränsa oss till någon av dessa grader av 

funktionsnedsättningen. Valet grundar sig i att vi önskar fånga de professionellas 

beskrivningar av intellektuell funktionsnedsättning. Vi tänker oss att en mer 
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öppen ingång till funktionsnedsättningen kan komma att skapa bättre 

förutsättningar för att de professionella ska kunna reflektera och beskriva sin 

kunskap på ett så fritt sätt som möjligt1.  

2.1.1 Hur individer med intellektuell funktionsnedsättning döms i Sverige  

Historiskt sett dömdes individer med en intellektuell funktionsnedsättning som 

begått ett brott till en särskild påföljd, vård i specialsjukhus. Denna påföljd 

avskaffades 1991 och numera ser situationen helt annorlunda ut. Det svenska 

rättssystemet bygger idag på tanken att alla medborgare har ett ansvar för sina 

handlingar och ska vara medvetna om, samt följa de lagar som råder. Detta medför 

att personer med intellektuell funktionsnedsättning idag kan dömas till 

exempelvis fängelse eller till rättspsykiatrisk vård (Kanold 2005, s. 37; Psyk-

ansvarskommittén 2002, s. 158).  

 

Intellektuellt funktionsnedsatta personer har visat sig vara en svårplacerad grupp. 

Anledningen till detta är det i dagsläget inte finns någon annan påföljd än rätts-

psykiatrisk vård och fängelse för individer vars straff inte bedömts kunna 

verkställas i frihet. De intellektuellt funktionsnedsatta som bedömts lida av en 

allvarlig psykisk störning omhändertas inom den rättspsykiatriska vården. Detta 

är dock inte en påföljd vilken kan ges alla inom denna målgrupp, då alla inte lider 

av en allvarlig psykisk störning. Resultatet blir att dessa individer istället döms till 

fängelse.  Problematiken med detta är att Kriminalvården inte kan ge intellektuellt 

funktionsnedsatta individer det stöd och den vård som de behöver (Kanold 2005, 

s. 39).  

2.2 Kriminalvården 

Då studiens empiriska material bygger på intervjuer med professionella inom 

anstalter och på frivårdskontor anser vi att det är viktigt att ge en bakgrund till hur 

dessa verksamheter ser ut. I Sverige finns idag 46 olika anstalter med tre olika 

säkerhetsklasser, där 1 är den högsta och 3 den lägsta säkerhetsklassen 

(Kriminalvården 2016). Anstalter i säkerhetsklass 1 är slutna och utrustade för att 

klara av de mest riskfyllda intagna. Anstalter i klass två är också slutna, men har 

en något lägre säkerhetsnivå. De lägst klassade anstalterna, de i säkerhetsklass 3, 

saknar direkta rymningshinder (Kriminalvården 2014a). Frivården ansvarar för 

den kriminalvård som äger rum ute i samhället. De sköter exempelvis påföljder i 

form av samhällstjänst, skyddstillsyn och villkorlig frigivning. Det finns idag 34 

frivårdskontor i Sverige (Kriminalvården 2015).  

                                                 

 
1 Viktigt att beakta är dock att den öppna ingången till funktionsnedsättningen kan komma att 

bli begränsande för studien. Exempelvis kan det leda till en osäkerhet kring vilka klienter de 

professionella inkluderar i begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Detta är något som vi 

kommer att diskutera vidare i avsnittet för kritisk reflektion. 
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2.2.1 Kriminalvårdens värdegrund 

Värdegrunden är gemensam för hela Kriminalvården och ska genomsyra allt 

arbete. Kriminalvårdens arbete ska ge klienter möjlighet till utveckling och 

förändring. Arbetet med klienterna ska bygga på kunskap, smidighet och inlevelse 

utan avkall på den egna integriteten. Professionella inom Kriminalvården ska 

agera som goda förebilder, samt vara tydliga och korrekta. Värdegrunden belyser 

även att professionella ska vara stolta och känna ett ansvar för sitt 

samhällsuppdrag.  Dessutom poängteras att Kriminalvården ska samarbeta för 

effektivitet, säkerhet och positiv påverkan. Värdegrunden har sammanfattats i fyra 

olika nyckelord:  

 Klientnära – personligt men inte privat. 

 Professionellt – kunskap och tydliga värderingar. 

 Rättssäkerhet – korrekt och förutsägbart 

 Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet.  

 

(Kriminalvården 2007). 

2.2.2 Återfallsförebyggande arbete 

En av Kriminalvårdens huvudsakliga uppgifter är att minska återfall i brott. Detta 

innebär att de ska arbeta för att motverka att kriminalitet blir en del av klientens 

liv igen efter tiden för verkställigheten.  Med anledning av detta läggs därför stort 

fokus på det återfallsförebyggande arbetet (Kriminalvården 2014b). Vilka 

återfallsförebyggande insatser som är lämpliga utifrån respektive klient bedöms 

med hjälp av instrumentet RBMb (risk, behov och mottaglighet – basutredning) 

(Kriminalvården 2013, s.14). Det återfallsförebyggande arbetet kan bland annat 

innefatta insatser i form av motiverande samtal, behandlingsprogram och 

sysselsättning (Kriminalvården 2014b).  
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3. Tidigare forskning 

I urvalet av den tidigare forskning som detta kapitel bygger på skedde en viss form 

av selektering.  Först och främst har vi använde oss av UniSearch vilken är 

Linköpings universitets egen sökfunktion. Vi använde oss således inte av någon 

specifik databas, utan har utgått från de resultat som framkommit i ovan nämnda 

sökfunktion. För att finna tidigare forskning av relevans för vårt problemområde 

använde vi oss av följande sökord: crime prevention, crime programs, criminal 

justice care, professional experience, criminal care, social work. Samtliga sökord 

kombinerades med termen intellectual disability. Vidare har alla de 

tidskriftsartiklar som ligger till grund för detta kapitel genomgått en så kallad 

”peer-review”, vilket innebär att artikeln har blivit granskad av andra forskare. 

Dessutom har vi funnit en viss del av den tidigare forskningen genom 

”kedjesökning”. Detta innebär i praktiken att vi lagt märke till forskningen i 

referenslistan i en artikel vilken vi redan använt oss av. De ämnesområden som vi 

rört oss inom är socialt arbete, funktionsnedsättning samt kriminalitet.  

 

Innan vi närmare presenterar den tidigare forskning som ligger till grund för detta 

avsnitt, vill vi redogöra för en viktig aspekt avseende det svenska forskningsläget. 

Forskning kring individer med intellektuell funktionsnedsättning inom Kriminal-

vården i en svensk kontext har visat sig vara begränsad. Fokus i nationella studier 

ligger på individer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för någon 

form av brott, snarare än utfört ett brott (Kuosmanen & Starke 2015; Kuosmanen 

& Starke 2011; Cederborg & Lamb 2008). Med bakgrund av detta grundar sig 

forskningsöversikten på internationell forskning.  

 

Slutligen önskar vi också belysa att den valda internationella forskningen 

använder sig av begreppen intellectual disability, intellectual impairment, 

learning disability samt cognitive disabilities (Cant & Standen, 2007; Hellenbach, 

2012; Baldry, Clarence, Dowse & Trollor, J, 2013). Den varierande användningen 

av olika begrepp verkar enligt oss grunda sig i en förvirring kring hur intellektuell 

funktionsnedsättning ska benämnas. Vi uppfattar det som att begreppen byts om 

varandra och syftar till samma typ av funktionsnedsättning. Vi har med bakgrund 

i detta valt att se på begreppen som synonymer och denna översikt utgår därför 

från forskning där samtliga begrepp förekommer.  

3.1 Beskrivningar av intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom det 

straffrättsliga systemet 

Cant och Stranden (2007, s. 177) har genomfört en kvalitativ studie i England där 

de intervjuat 28 professionella som kommit i kontakt med intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter i sitt arbete. De som intervjuats är exempelvis kriminal-

vårdare och domare. I studien framkommer bland annat beskrivningar gällande 

orsaker till att intellektuellt funktionsnedsatta klienter kommer i kontakt med det 
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straffrättsliga systemet. Några av de professionella i studien uttrycker exempelvis 

att vissa av dessa klienter har hamnat inom systemet på grund av att de har en 

bristande förståelse för att de handlingar som de utfört är brottsliga. Andra 

professionella beskriver att dessa individers kriminalitet skulle kunna förklaras 

med att de upplever en frustration över att inte få hjälp av samhället. I studien 

framkommer även tankar kring att individerna hamnat inom det straffrättsliga 

systemet på grund av att de inte lyckats hålla jämna steg med sina vänner. 

Exempelvis beskriver en domare att den intellektuellt funktionsnedsatta individen 

kan ha umgåtts med ett gäng som utfört kriminella gärningar och att hen med 

anledning av sin funktionsnedsättning var den enda som inte hann fly brotts-

platsen innan polisen kom (Cant & Stranden 2007, ss. 174, 177) 

 

En studie av van der Put, Asscher, Stams & Moonen (2014, s. 992) visar att det 

finns få skillnader gällande riskfaktorer mellan en intellektuellt funktionsnedsatt 

klient och en klient utan denna nedsättning. Detta innebär att samma behandlings-

metoder kan användas oavsett om klienten har en nedsättning eller inte (van der 

Put et al. 2014, s. 1001). Jämförelsen av data som görs i studien visar dock att det 

finns signifikanta skillnader gällande alla riskfaktorer i domänen kunskaper. Detta 

innebär exempelvis att intellektuellt funktionsnedsatta individer har svårare att 

förstå konsekvenser av olika handlingssätt jämfört med en individ som inte har 

denna funktionsnedsättning. Vidare påvisar skillnaderna i domänen att dessa 

individer har sämre förmåga att lösa olika problem, att de har bristande social 

förmåga vilket bland annat leder till problem i samspelet med andra samt att de 

har svårt att läsa av olika sociala situationer (van der Put et al. 2014, ss. 996, 1000).  

 

Vidare har Howard, Phipps, Clarbour och Rayner (2015, s. 5) genomfört fokus-

gruppsdiskussioner med intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom det straff-

rättsliga systemet. I introduktionen till denna studie framkommer att det kan vara 

en nackdel att ha en intellektuell funktionsnedsättning som klient då funktions-

nedsättningen påverkar individernas förmåga att förstå och hantera olika aspekter 

inom systemet. Vidare anges att intellektuellt funktionsnedsatta klienter kan ha 

svårt att kommunicera inom systemet på grund av sin funktionsnedsättning 

(Lindsay et al. 2011 se Howard et al. 2015, s. 6). Det är exempelvis osannolikt att 

en individ med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna förstå den komplexa 

skriftliga och muntliga information som ges inom systemet (Loucks 2007 se 

Howard et al. 2015, s. 5). Även Jones (2007) har i en sammanställning av 

forskning gällande intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom det straffrättsliga 

systemet beaktat vissa svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära. I 

studien framkommer bland annat att en funktionsnedsatt individ som anklagas för 

ett brott inte förstår hur den rättsliga processen går till eller vilka rättigheter som 

hen har (Baroff 1996; Baroff et al. 2004; Hayes 2004 se Jones 2007, s. 726). I 

studien anges att denna bristande förståelse kan komma att leda till att individen 
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blir mer lättpåverkad och erkänner brott som hen inte är skyldig till (Clare & 

Gudjonsson 1993; Clare & Murphy 1998 se Jones 2007, s. 726).  

3.2 Intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom det straffrättsliga 

systemet.  

Att personer med intellektuell funktionsnedsättning finns inom det straffrättsliga 

systemet är ingen ny företeelse. Exempelvis visar en kartläggning gjord av 

forskare i Australien att dessa individer kommer i kontakt med det straffrättsliga 

systemet redan i tidig ålder. Samma forskningsartikel belyser även att intellekt-

uellt funktionsnedsatta individer, så väl förövare som offer, är överrepresenterade 

i det australiensiska straffrättsliga systemet (Baldry et al. 2013, ss. 222, 227). 

Utöver vad som framkommer i denna studie finns det forskning som tar det ett 

steg längre. Exempelvis finns det studier som belyser att det föreligger en 

betydande överrepresentation av personer med intellektuell funktionsnedsättning 

i det straffrättsliga systemet världen över (Hassan & Gordon 2003 se Smith, 

Polloway, Patton & Beyer 2008, s. 422). 

 

I relation till den beskrivna överrepresentationen finns det internationell forskning 

som anger att det råder en avsaknad av en klar bild gällande hur vanligt före-

kommande intellektuellt funktionsnedsatta är inom det straffrättsliga systemet. 

Flertalet internationella studier har visat att beroende på vilka metodologiska och 

diagnostiska tillvägagångssätt som används, varierar förekomsten av fångar med 

intellektuell funktionsnedsättning från allt mellan 2 till 40 procent (Holland et al. 

2002; Anderson 2005; Hayes et al. 2007; Jones 2007 se Søndenaa et al. 2008, s. 

1130). Bland annat har Herrington (2009, s. 397) genomfört en studie där syftet 

var att undersöka förekomsten av intellektuell funktionsnedsättning hos unga 

manliga fångar. Data samlades in genom att 185 manliga fångar fick svara på 

semi-strukturerade frågeformulär. Resultaten av studien visar att 11 procent av 

deltagarna ligger på gränsen till intellektuell funktionsnedsättning, vilket enligt 

författaren tyder på att denna grupp förekommer inom det straffrättsliga systemet 

men kan vara gömd. Dessutom menar Herrington (2009, s. 404) på att denna siffra 

skulle öka till 34 procent om de klassificerat intellektuell funktionsnedsättning på 

samma sätt som i andra studier. En annan studie, genomförd av Søndenaa et al. 

(2008 s. 1131) visar på att 10,8 procent av de deltagande fångarna i studien hade 

en intellektuell funktionsnedsättning samt att 20.1 procent låg på gränsen till att 

vara intellektuellt funktionsnedsatta (borderline intellectual disability). 

Författarna menar att 30.9 procent av deltagarna således har någon form av 

intellektuell nedsättning (Søndenaa et al. 2008 s. 1131).  

 

Avseende problematiken med olika tillvägagångssätt problematiserar Søndenaa et 

al. (2008 ss. 1135-1136) bland annat det mätinstrument som de använt sig av. 

Författarna beaktar också att de utgått från en annan definition av ”borderline 

intellectual disability” än den mer allmänna definitionen. Studien visar vidare på 
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att fångar med denna typ av funktionsnedsättning sällan blivit diagnostiserade. 

Flertalet av dessa personer kan således ha varit helt okända för socialtjänsten 

innan de fängslades och kan därmed också saknat det stöd de varit i behov av. 

Studien åskådliggör vidare att brottslingar vanligtvis döms till fängelse utan att en 

bedömning görs om personen har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte 

(Søndenaa et al. 2008, s. 1130).  

 

Förklaringarna till varför det råder en oklarhet kring antalet individer med 

intellektuell funktionsnedsättning inom det straffrättsliga systemet är varierande. 

Howard, Phipps, Clarbour & Rayner (2015, s. 5) menar bland annat att det beror 

på att dessa individer erkänner brott även om de är oskyldiga, och att de därför 

blir en del av statistiken. En annan förklaring som framkommer i forskning är att 

yrkesverksamma kan ha svårt att uppmärksamma denna funktionsnedsättning. 

Detta kan exempelvis grunda sig i att personer som har en mild intellektuell 

funktionsnedsättning döljer sin funktionsnedsättning på grund av att de skäms, 

eller att de har fått lära sig att deras funktionsnedsättning är något som de inte 

borde prata om (Smith et al. 2008, s. 425). Forskning har även uppmärksammat 

att såvida fångar med intellektuell funktionsnedsättning inte uppmärksammas i ett 

tidigt skede, kan de förbli helt oidentifierade inom det straffrättsliga systemet 

(Hellenbach 2011, s. 20).  

3.3 Kunskapen gällande klienter med intellektuell 

funktionsnedsättning  

I en tvärsnittsstudie av olika fängelser i Storbritannien genomförd av Ali, Ghosh, 

Strydom och Hassiotis (2016, s. 189) var syftet att jämföra riskfaktorer mellan 

fångar med intellektuell funktionsnedsättning och fångar utan denna funktions-

nedsättning. Dock belyser även studien hur kunskapsläget gällande denna grupp 

ser ut, vilket är intressant i förhållande till vår studie. I resultatet framkommer 

bland annat att personal inom det straffrättsliga systemet borde utbildas för att öka 

sin kunskap och medvetenhet om intellektuellt funktionsnedsatta klienter (Ali et 

al. 2016, s. 196).  Författarna menar på att en möjlig förklaring till att denna grupp 

är överrepresenterad inom det straffrättsliga systemet är det faktum att 

professionella inte har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen. Dessutom 

menar de på att en orsak kan vara att förståelsen och medvetenheten bland de 

professionella avseende vilka vårdvägar som är lämpliga för denna målgrupp är 

begränsad. Vidare åskådliggör studien att många som har en intellektuell 

funktionsnedsättning ”faller mellan stolarna”, och att detta inte är förvånade med 

tanke på att det saknas en klar bild av vilken strategi eller metod som ska användas 

när det kommer till denna målgrupp (Ali et al. 2016, s. 195). 

 

I en studie gjord av Cant och Standen (2007, s. 176) framkommer att vissa 

informanter upplever en oro kring huruvida intellektuell funktionsnedsättning 

identifieras inom det straffrättsliga systemet eller inte. Vissa av informanterna 



 11 

menade på att dessa individer ”går igenom systemet” utan att deras funktions-

nedsättning uppmärksammas, och att en anledning till detta är att det saknas 

utbildning kring denna funktionsnedsättning. Samtidigt fanns det informanter som 

menade på att dessa individer blir ”upptäckta”, åtminstone av sin advokat och 

därmed får en rättvis behandling genom hela processen. I den avslutande 

diskussionen lyfter dock Cant och Standen (2007, s 178) fram att samtliga av de 

deltagande i studien erkände ett behov av ytterligare utbildning kring intellektuell 

funktionsnedsättning för professionella inom det straffrättsliga systemet. Denna 

tanke kan stärkas ytterligare av att det finns forskning som pekar på behovet av 

kontinuerlig utbildning för professionella som kommer i kontakt med personer 

som har intellektuell funktionsnedsättning (Gudjonsson et al. 2000 se Cant & 

Standen 2007, s. 178).   

 

Hellenbach (2012, s. 15) har i en av sina studier intervjuat 15 professionella inom 

rättsväsendet om deras åsikter och attityder gentemot förbrytare som har en 

intellektuell funktionsnedsättning. I studien framkommer det tydligt att det råder 

en osäkert hos de professionella kring vad som karakteriserar en person med 

intellektuell funktionsnedsättning.  Studiens resultat visar på att personalen är 

outbildad och förlitar sig till stor del på att andra professionella ska ha ”flaggat” 

för att en problematik förekommer. Denna avsaknad av kunskap resulterar bland 

annat i att stödet till individer med intellektuell funktionsnedsättning brister 

(Hellenbach 2012, s. 17). Avslutningsvis poängterar Hellenbach (2012, s. 21) i sin 

slutsats att yrkesverksamma inom olika straffrättsliga institutioner måste utbildas 

mer enhetligt.   

 

Jones och Talbot (2010, s. 1) diskuterar i sin forskningsartikel hur förbryllande 

upplevelsen av det straffrättsliga systemet kan vara för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Författarna för reflektioner kring programmet ”No One 

Knows”, ett program som växte fram efter att en oro lyfts gällande hur 

intellektuellt funktionsnedsatta behandlas inom det straffrättsliga systemet (Jones 

& Talbot 2010, s. 1).  Det blev i ett tidigt skede av programmet tydligt att flertalet 

av de anställda inom fängelset var medvetna om de problem som förekom i 

samband med vård av personer med intellektuell funktionsnedsättning men att de 

ansåg sig sakna kompentens för att kunna bemöta dessa utmaningar. I studien 

framkommer bland annat att de professionella ibland var medvetna om att en 

intagen hade en intellektuell funktionsnedsättning men att de saknade kunskap om 

det stöd som fanns inom fängelset. De visste till exempel inte om att sjukvården 

kunde vara en resurs för den intellektuellt funktionsnedsatta klienten. Många av 

de professionella var också oroliga över sårbarheten inom denna klientgrupp, 

vilket bland annat innebar en utsatthet från andra fångar och ett bristande stöd från 

personalens sida (Jones & Talbot 2010, ss. 2, 4- 5).  
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En australiensisk studie har undersökt vilka egenskaper och faktorer som ökar 

risken för kriminalitet hos ungdomar, och däribland hamnar kognitiv funktions-

nedsättning (Dowse, Cumming, Strnadová, Lee. & Trofinmovs 2014, s. 174). I 

studien lyfts även vissa aspekter rörande kunskapsläget gällande intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket är relevant i förhållande till vår studie.  Studien 

belyser bland annat att det straffrättsliga systemet i Australien har problem med 

att identifiera personer med intellektuell funktionsnedsättning, speciellt de med 

en mild grad av funktionsnedsättningen. Professionella inom detta system kan 

tolka klienternas svårigheter som något annat, till exempel en hörselnedsättning 

(Dowse et al. 2014, s. 177). Slutligen lyfter författarna fram den oro som FN:s 

kommitté upplevde avseende Australiens arbete med rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Kommittén uttryckte bland annat att det råder en brist på 

vägledning i frågan hur personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till 

en rättvis behandling inom rättsväsendet (Dowse et al. 2014, s. 182).  

3.4 Hur situationen ser ut för intellektuellt funktionsnedsatta klienter 

inom Kriminalvården  

Ellem (2012, s. 127) har i en studie genomfört livshistorieintervjuer med före-

detta fångar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Studien genomfördes i 

Queensland, Australien och syftade till att undersöka hur dessa före-detta klienter 

hade upplevt frigivningsprocessen. Resultatet från studien visar bland annat på att 

majoriteten av informanterna inte deltog i något behandlingsprogram under sin tid 

på anstalten (Ellem 2012, s. 132). Detta är i sig oroande då behandlingsprogram 

utgör en central del i Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete (Ellem 2012, 

s. 127-128). Informanterna i studien beskrev vidare att det saknades 

behandlingsprogram för dem som har en intellektuell funktionsnedsättning. De 

redan existerande programmen upplevdes inte heller vara anpassade för individer 

med denna funktionsnedsättning. Informanterna menade exempelvis att detta var 

tydligt utifrån hur man kommunicerade med varandra i programmen och sättet att 

lära ut på. I forskningen uppmärksammas även att det finns ett behov av 

individuella insatser i form av exempelvis enskilda behandlingsprogram, men att 

denna typ av insatser saknas i dagsläget. I studien framkommer också att 

informanterna under sin tid i anstalten inte heller hade tilldelats något arbete. Detta 

förklarades antingen med att de hade korta straff eller att de hade suttit stora delar 

av sin tid i isoleringen. Mycket av informanternas energi gick således åt till att 

försöka fördriva tiden på anstalten (Ellem 2012, s. 132).  

 

Vidare menar Ellem (2012, s. 137) att vi utifrån studiens resultat och de insatser 

som finns tillgängliga idag inte kan förvänta oss att intellektuellt funktions-

nedsatta individer ska kunna anpassa sig till den existerande samhällsnormen. För 

att skapa bättre möjligheter för denna klientgrupp att kunna leva ett liv utan 

kriminalitet betonar författaren att olika verksamheter måste engagera sig och 

arbeta tillsammans. Avslutningsvis poängterar Ellem (2012, s.137) att även om 
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studien är gjord i Australien, är det troligt att liknande situationer förekommer i 

andra delar av världen.  

 

Intellektuellt funktionsnedsattas situation inom det straffrättsliga systemet 

behandlas även i en studie genomförd av Talbot (2010, s. 33). I denna studie 

presenteras fångarnas erfarenheter av att vara en del i det straffrättsliga systemet. 

Studien visar på att klienter med en intellektuell funktionsnedsättning inte fullt ut 

kan delta i fängelsets ”värld”. Exempelvis beaktas att informationen är dåligt 

anpassad efter deras förmåga (Talbot 2010, s. 39). I intervjuerna framkommer 

även att klienterna sakande någon som kom och pratade med dem och frågade hur 

det stod till. Istället för denna kontakt med personalen berättade informanterna hur 

de bara placerades i en isoleringscell (Talbot 2010, s. 38). Fångarna berättade även 

hur de upplevde att de blev missförstådda. ”Personalen säger att jag inte förklarar 

bra nog, men om jag fick tid på mig skulle jag kunna göra det” [vår översättning] 

(Talbot 2010, s. 37). Informanterna i studien fick även frågan om hur de tog reda 

på vilka regler som gällde i fängelset. En av fångarna svarade då att hen hade 

frågat efter en regelbok men att denna var skriven på ett sådant sätt att hen ändå 

inte kunde förstå det som stod. En annan informant uppgav att man märker vilka 

reglerna är när man bryter mot dem (Talbot 2010, s. 37).  

 

I en kvalitativ studie av Ellem, Wilson och Chui (2012, s. 398) har livshistorie-

intervjuer genomförts med tio intellektuellt funktionsnedsatta fångar som varit 

intagna på en kriminalvårdsanstalt. I intervjuerna framkommer att det i anstalten 

fanns begränsade möjligheter för intagna med denna typ av funktionsnedsättning 

att delta i sysselsättning eller rehabilitering. Även denna studie visar på en 

avsaknad av program anpassade till denna klientgrupp. De få intagna som deltagit 

i någon form av rehabiliteringsprogram eller sysselsättning ansåg att de inte kunde 

använda sig av denna kunskap efter att de lämnat anstalten (Ellem et al. 2012, s. 

404). Studien visar även på att Kriminalvården ofta misslyckas med att anpassa 

sin verksamhet efter dessa individers behov. Myndigheten lyckas inte heller bidra 

med en positiv förändring i deras liv. De svårigheter som dessa personer mött ute 

i samhället kvarstod och förvärrades ofta av deras tid på anstalten (Ellem et al. 

2012, s. 405).  

3.5 Tidigare forskning i relation till vår studie 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi förstå att intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter finns inom det straffrättsliga systemet, men att det råder en oklarhet kring 

hur vanligt förekommande klientgruppen är. En i forskningen vanlig beskrivning 

av dessa klienter är att de har en bristande förmåga till förståelse. Detta kan 

exempelvis yttra sig i form av att dessa personer har svårt att förstå innebörden av 

sina handlingar. Avseende dessa klienters situation inom Kriminalvården kan vi 

sammanfattningsvis säga att forskningen ger en relativt mörk bild. Insatser i form 

av exempelvis programverksamhet uppges inte kunna anpassas efter denna 
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klientgrupp. Dessutom visar forskningen att kunskapen hos professionella 

gällande denna funktionsnedsättning är bristfällig. Slutligen kan vi konstatera att 

det råder en brist på svenska studier avseende intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter inom Kriminalvården. I och med att det förekommer en avsaknad av 

svensk forskning anser vi att vår studie är av särskild vikt. Studien kan bland annat 

komma att innebära ett kunskapsbidrag gällande klientgruppen, vilket i 

förlängningen kan leda till en bättre Kriminalvård för intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter.  

 

Vi kommer i vår studie att ta avstamp ifrån den tidigare forskning och använda 

oss av den i analysen av vårt resultat. Detta kommer exempelvis göras genom att 

peka på likheter och skillnader mellan resultat i den tidigare forskningen och det 

som framkommer i vår studie.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna i studien är socialkonstruktivism och 

observationsteori. Tanken är att de valda teorierna ska vägleda oss i vårt arbete 

med uppsatsen. Teorierna ska fungera som ett par ”glasögon” vilka hjälper oss att 

fokusera och skärpa vår blick på vissa aspekter av det som studeras. Genom att 

utgå från de valda teorierna kommer vi förhoppningsvis att kunna uppfatta det 

som studeras som något, men också kunna beakta nya saker som tidigare varit 

osynliga för oss (Svensson 2015, ss. 208-210). 

 

Vi har valt att utgå från socialkonstruktivismen då denna teori, enligt oss, kan 

skapa förutsättningar för en ökad förståelse av de professionellas konstruktion av 

exempelvis klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning. Användningen 

av teorin kan hjälpa oss att förstå de professionellas upplevelser och erfarenheter 

utifrån deras socialt konstruerade verklighet och den kontext som de är 

verksamma inom (Barlebo Wenneberg 2010, s. 12). Vi har valt att komplettera 

socialkonstruktivismen med observationsteorin. Kortfattat menar observations-

teoretiker att det är de professionellas observationer som avgör vad som utgör en 

del av deras verklighet. De professionellas observationer påverkar således vad de 

kan uppmärksamma i sitt arbete med olika klientgrupper. Med hjälp av 

observationsteorin kan vi få en ökad förståelse för vad som är synligt respektive 

osynligt för de professionella inom Kriminalvården. Med andra ord kan teorin 

hjälpa oss att förstå varför de professionella kan uppmärksamma vissa aspekter i 

sitt arbete medan andra förblir osynliga. Vi anser att de valda teorierna 

kompletterar varandra väl genom att de båda utgår ifrån verkligheten som en form 

av social konstruktion (Berger & Luckmann 2011, ss. 31, 78; Moeller 2006, s. 

69). Vidare lägger socialkonstruktivismen en grund för hur de professionella 

konstruerar sin verklighet medan observationsteorin har ett fokus på vad i en 

särskild situation som kan observeras och inte.  

4.1 Socialkonstruktivismen och begrepp inom teorin 

Inledningsvis kommer vi kortfattat att presentera de tre grundläggande element 

som socialkonstruktivisterna Berger och Luckmann (2011:78) använder för att 

beskriva den sociala verkligheten. Tanken är att denna kortfattade presentation 

ska ge en inblick i vad socialkonstruktivismen innebär och de pelare som teorin 

vilar på. Efter detta kommer vi att presentera Berger och Luckmanns (2011) syn 

på kunskap och den kunskap som etableras som ”verklig” i samhället. Detta då 

vår studie bland annat har ett fokus på de professionellas upplevelser av sin 

kunskap gällande klienter med intellektuell funktionsnedsättning. Avslutningsvis 

kommer vi redogöra för de socialkonstruktivistiska begrepp som vi har valt att ta 

utgångspunkt ifrån samt diskutera hur dessa kommer användas för att förstå 

empirin i vår studie. De begrepp som valts är roller, det sociala kunskapsförrådet 

och typifieringsscheman.  
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4.1.1 Berger och Luckmanns tre grundpelare inom socialkonstruktivismen 

Som tidigare nämnt utgår socialkonstruktivismen från att verkligheten är en form 

av social konstruktion, samhället är en produkt av människors tankar och 

handlingar. Detta är också det första grundläggande elementet i social-

konstruktivismen (Berger & Luckmann 2011, ss. 31, 78). Det andra elementet i 

teorin är att samhället är en objektiv verklighet. Detta skulle kunna uppfattas strida 

mot det första elementet men så är inte fallet. Berger och Luckmann (2011, s. 77) 

är tydliga med att den objektiva verkligheten är konstruerad av människor. 

Konstruktionen bygger på att vissa mänskliga tankar och handlingar har fått 

sådant fäste i samhället att de skapat givna normer och institutioner som skulle 

finnas kvar oavsett om vi människor försvann (Berger & Luckmann 2011, ss. 77-

78; Barleboo Wenneberg 2010, ss. 71-72). Det tredje elementet som Berger och 

Luckmann (2011, s. 77) presenterar är att även människan är en social produkt. 

Detta genom att vi tillgodogör oss de rådande normer och institutioner som finns 

i samhället. 

4.1.2 Berger och Luckmanns syn på kunskap 

Vi har i arbetet med examensarbetet valt att utgå från socialkonstruktivisterna 

Berger och Luckmanns (2011) uppfattning av kunskap. Berger och Luckmann 

(2011, ss. 24-25) har beaktat att det finns en skillnad mellan kunskap och det som 

uppfattas som kunskap i samhället. I sin beskrivning av hur de olika ”formerna” 

av kunskap skiljer sig åt utgår de från den filosofiska definitionen (Berger & 

Luckmann 2011, ss. 12, 24-25). Denna definition innebär att föreställningar 

gällande någonting behöver vara välgrundade och sanna för att de ska definieras 

som kunskap (Sohlberg 2013, s. 68). Berger och Luckmann (2011, s. 12) menar 

att kunskapssociologin i mångt och mycket utgår från just denna definition vilket, 

enligt dem, inte är helt oproblematiskt. Att föreställningar behöver vara 

välgrundade och sanna innebär att mycket av det som ”hålls” för att vara kunskap 

i samhället inte kan uppfattas som giltig. En stor del av den socialt konstruerade 

kunskapen, ”common sense-kunskapen”, som finns i samhället framstår således 

som ogiltig. Kunskapssociologin måste därför omdefinieras så att den kan 

behandla allt som har med kunskap att göra i samhället. Detta innebär att även det 

som människor ”vet” är verklighet, den så kallade ”common sense-kunskapen”, 

bör uppfattas som kunskap (Berger & Luckmann 2011, ss. 24-25).  

 

Genom att ta utgångspunkt i detta synsätt får vi en tydlig vägledning i hur vi ska 

uppfatta och tänka kring begreppet kunskap. I linje med Berger och Luckmann 

(2011, ss. 24-25) menar vi att kunskap innefattar såväl den teoretiska, sanna och 

välgrundade kunskapen som den kunskap vilken våra informanter upplever som 

sann.  Exempelvis kan det vara så att en del av det som de professionella beskriver 

inte är ”giltigt” utifrån den filosofiska definitionen. Dock uppfattar vi även dessa 

beskrivningar som kunskap, då de bygger på den ”common sense-kunskap” som 

de professionella har (Berger & Luckmann 2011, ss. 24-25).  



 17 

4.1.3 Roller 

Ett socialkonstruktivistiskt begrepp som vi kommer att använda oss av i arbetet 

med vår studie är roller. Utformningen av roller har bland annat sin grund i 

människors vilja att handla vanemässigt. Människors önskan att utforma vanor 

skulle kunna exemplifieras med att professionella inom Kriminalvården önskar ha 

en tydlig roll som innefattar ett begränsat antal handlingsalternativ. Genom att 

besitta en tydlig roll slipper de professionella utsätta sig för den påfrestning som 

oklara ramar och flera handlingsalternativ innebär (Berger & Luckmann 2011, ss. 

69, 91). De professionellas roller påverkas vidare av den socialt konstruerade 

kunskap som finns inom en institution samt av de normer som råder inom den 

specifika sociala miljön (Berger och Luckmann 2011, ss. 91-92). Med andra ord 

kan man säga att det exempelvis är de institutionella vanorna, normerna och 

kunskapen som påverkar de professionellas roller. Om man vänder på det skulle 

man också kunna säga att rollerna på så sätt är en representation för den 

institutionella ordningen (Berger och Luckmann 2011, ss. 91-92). Denna 

representation kan uppfattas ske på två olika plan. För det första innefattar de 

professionellas roll i sig självt en representation. Utifrån vår studie innebär detta 

exempelvis att enskilda klienthandläggare och frivårdsinspektör representerar 

rollen som professionella inom Kriminalvården. För det andra förväntas de 

professionella handla i enlighet med den institutionella ordning som råder inom 

Kriminalvården. De förväntas agera utifrån av institutionen förutbestämda 

handlingsalternativ (Berger och Luckmann 2011, s. 92).  

 

När vi ska arbeta med vårt empiriska material kommer begreppet roller att hjälpa 

oss att nå en ökad förståelse för att informanternas utsagor tar utgångspunkt i deras 

roll som professionella inom Kriminalvården. Det som framkommer i intervjuerna 

måste således beaktas i förhållande till de normer, vanor och traditioner som färgar 

de professionellas roll. Mer konkret kommer begreppet roller exempelvis att 

användas i uppsatsen för att förstå hur de professionella i sin egenskap som 

klienthandläggare eller frivårdsinspektör tänker att de kan arbeta 

återfallsförebyggande med intellektuellt funktionsnedsatta klienter.  

4.1.4 Det sociala kunskapsförrådet 

Berger och Luckmann (2011, s. 56) använder sig av begreppet det sociala 

kunskapsförrådet för att ge ett namn på den kunskap som en person har om 

situationen denne befinner sig i. Begreppet innefattar även de begräsningar som 

kunskapen kan komma att medföra. Författarna ger följande exempel för att 

förtydliga begreppets innebörd: ”Jag vet till exempel att jag är fattig och att jag 

följaktligen inte kan vänta mig att få bo i en förnäm förstad” (Berger & Luckmann 

2011, s. 56). I vår studie skulle detta exempel kunna översättas till ”För mig 

innebär intellektuell funktionsnedsättning att man har svårt i sociala sammanhang, 

och att klienten därför har svårt att arbeta i grupp”. Begreppet det sociala 

kunskapsförrådet kan hjälpa oss att få en förståelse för hur de professionella 
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upplever sin kunskap gällande intellektuellt funktionsnedsatta klienter. Antingen 

om de professionella upplever sig ha god kunskap, eller om de anser sig sakna 

kunskap kring funktionsnedsättningen.  

 

Utifrån det sociala kunskapsförrådet kommer de professionellas verklighet att 

delas in efter hur väl bekanta de är med varje del av denna verklighet. Delar som 

de kommer i kontakt med ofta, kommer de ha ingående information om. Kommer 

de professionella exempelvis i kontakt med intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter, kommer en ingående kunskap att utvecklas gällande denna klientgrupp. 

Motsatsen gäller om de professionella inte skulle komma i kontakt med denna 

klientgrupp lika ofta i sitt arbete, som säg klienter med missbruks problematik. I 

dessa fall kommer de professionella har mer allmän och övergripande kunskap 

om klientgruppen (Berger & Luckmann 2011, s. 57).  

 

Dessutom har varje socialt kunskapsförråd sin egen relevansstruktur. Vad som 

anses vara relevant kunskap inom Kriminalvården kan skilja sig från vad som 

anses vara relevant i ett annat samhällsorgan. Dessutom kan relevansstrukturen i 

frivården skilja sig från den inom anstalt. Vi ser även denna del av det sociala 

kunskapsförrådet som ett bidrag till vår förståelse för de professionellas 

upplevelser av sin kunskap (Berger & Luckmann 2011, s. 60).  

4.1.5 Typifieringsscheman 

De professionellas socialt konstruerade verklighet omfattar typifieringsscheman 

vilka avgör hur de professionella uppfattar och förstår en annan individ i ett möte. 

Naturligtvis grundar sig de professionellas typifieringsscheman i deras sociala 

kunskapsförråd. Har de professionella inte kunskap om en viss aspekt kan således 

inte denna aspekt utgöra en del av de professionellas typifieringsscheman (Berger 

& Luckmann 2011, ss. 43, 57). Vad som ingår i de professionellas scheman 

påverkar interaktionen i ett möte med exempelvis en klient. Schemat avgör bland 

annat den professionellas handlingar gentemot klienten i en så kallad ”face-to-

face-situation”. Inordnar de professionella en klient som medlem av en viss 

kategori kommer de exempelvis att tolka vissa delar av klientens beteende som ett 

resultat av att klienten tillhör denna kategori. Allt som oftast är typifierings-

scheman basala i form av att den professionella exempelvis uppfattar en kvinna, 

man eller en kriminell. Den professionella handlar utifrån dessa typifieringar så 

länge han eller hon inte får några indikationer på att den individ som han eller hon 

möter även är något annat än exempelvis en kriminell man. Skulle klienten 

exempelvis göra något som ”vittnar” om andra egenskaper skulle den 

professionellas typifieringsscheman modifieras efter detta (Berger & Luckmann 

2011, ss. 43-44, 57).  

Genom att använda begreppet typifieringsscheman i arbetet med uppsatsen kan vi 

nå en ökad förståelse för de professionellas beskrivningar och konstruktioner av 

en klient som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi kan även nå ökad insikt 
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i de professionellas beskrivningar av det återfallsförebyggande arbetet med 

målgruppen. Det är de professionellas typifieringsscheman som avgör hur de 

konstruerar den klient som hen möter. Vidare är det dessa typifieringar som lägger 

grunden för vilka handlingssätt som de professionella uppfattar som adekvata i 

mötet och i det återfallsförebyggande arbetet gentemot klienten.  

4.2 Observationsteorin och begrepp inom teorin 

För att undvika förvirring kring begreppet ”observation” vill vi förtydliga att vi 

enbart kommer att använda observationsteorin som en teoretisk utgångspunkt. Vi 

kommer använda oss av teorin för att analysera vad som är möjligt för de 

professionella att observera. Vår metod i studien är semistrukturerade intervjuer.  

 

På liknande sätt som socialkonstruktivister talar om verkligheten som socialt 

konstruerad menar förespråkare inom observationsteorin att verkligheten 

konstrueras utifrån vad som är möjligt för ett system eller individ att observera 

(Luhmann 2010, s. 142). Verkligheten kan inte nås eller förstås på något annat 

sätt än genom en observatörs beskrivning av den (Luhmann 2010, ss. 103, 142). 

Detta ska dock, enligt observationsteoretiker, inte uppfattas som att världen i sig 

inte existerar. Det gör den men vi kan inte förstå verkligheten utan att ta hänsyn 

till observationer (Michailakis 2008, s. 25). Att observera innebär i denna kontext 

något mer abstrakt än den fysiska meningen, det vi ser med våra ögon. 

Observation handlar om att göra distinktioner med hjälp av alla våra kognitiva 

funktioner och på detta vis tillgodogöra sig information om något (Michailakis & 

Reich 2005, s. 151). 

 

De begrepp vi kommer använda oss av i observationsteorin är distinktioner och 

blinda fläcken.  

4.2.1 Distinktioner   

För att genom en observation kunna uppfatta något, måste en distinktion göras 

(Luhmann 2012, s. 139).  Att göra en distinktion innebär i att ett omedvetet val 

görs av vad som är möjligt att observera. Den professionella kan observera något 

hos klienten, medan något annat inte kan uppfattas. Vad som är möjligt för de 

professionella att observera påverkar exempelvis om de professionella i mötet ser 

en klient med intellektuell funktionsnedsättning, eller om de uppfattar en klient 

med missbruksproblematik. Detta begränsar med andra ord den professionellas 

uppfattning av klienterna inom Kriminalvården till vad hen kan observera 

(Luhmann 2012, ss. 110, 139). Dessutom har Kriminalvården, men även varje 

professionell, sina egna distinktioner och sin egen bild av intellektuell 

funktionsnedsättning innebär (Moeller 2006, s. 70).  

Vi uppfattar att det observationsteorietiska begreppet distinktioner har sina 

likheter med det socialkonstruktivistiska begreppet typifieringsscheman. Det som 

skiljer begreppen åt kan anses vara att distinktioner beaktar vad de professionella 
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kan observera i mötet med en klient, medan typifieringsscheman är mer inriktade 

på hur den professionella konstruerar klienten i mötet. Distinktioner drar även, 

som vi beskrev ovan, en ”snävare” gräns för vad som kan observeras. Om de 

professionella exempelvis inte har kunskap om intellektuell funktionsnedsättning 

kan detta komma att leda till att den professionella inte kan observera funktions-

nedsättningen. Utifrån begreppet typifieringsscheman kommer 

funktionsnedsättningen inte att vara en del av de professionellas konstruktion av 

klienten så länge hen inte får några indikationer på att klienten har denna 

nedsättning. Får dock den professionella någon form av indikation, kan 

typiferingschemat komma att ändras efter detta.  

4.2.2 Blinda fläcken 

Inom observationsteorin förekommer olika grader av observationer. De viktigaste 

graderna att beakta i vår studie är första och andra gradens observation. Första 

gradens observation är den som de professionella gör då de observerar en 

företeelse (Luhmann 2012, ss. 49-50). Som tidigare nämnts begränsas de 

professionellas observationer av de distinktioner som görs. Distinktionerna görs 

omedvetet och de professionella kan därför inte reflektera kring det som de inte 

kan observera, deras så kallade blinda fläck (Luhmann 2012, s. 110; Michailakis 

2008, ss. 27-29). Vår studie kommer att utgå från andra gradens observation vilket 

innebär att vi främst analyserar de professionellas utsagor. Vi analyserar med 

andra ord de beskrivningar som de professionella gör av sina observationer 

(Luhmann, 2012, ss. 49-50).  

 

Vi som andra ordningens observatörer har förmåga att se det som döljer sig i de 

professionellas blinda fläck. Exempelvis kommer vi kunna analysera om de 

professionella inom Kriminalvården kan observera egenskaper som kan tillskrivas 

en intellektuell funktionsnedsatt klient eller om dessa egenskaper utgör en del av 

de professionellas blinda fläck. Vi som andra ordningens observatörer kan dock 

inte säga något om det som vi inte kan betrakta, alltså vår egen blinda fläck (King 

2009, ss. 36-37; Jönhill 1997, s. 62). Vi ser här en stor möjlighet i användningen 

av observationsteorin. Teorin kan hjälpa oss att få insikt i det som de 

professionella faktiskt ser och har kunskap om samt vad som faller utanför deras 

observationer. Teorin skapar också, genom vår egen blinda fläck, möjligheter för 

oss att reflektera kring studiens begränsningar samt vår egen roll i studien.  

4.3 Alternativ teori 

En alternativ teori att ta utgångspunkt ifrån i arbetet med uppsatsen hade kunnat 

vara teorin om sociala representationer. Denna teori utgår från att människors 

verklighet skapas genom mänsklig interaktion. I interaktionen mellan människor 

bildas kollektiva föreställningar (representationer) vilka påverkar och hjälper 

individer att orientera sig i den sociala tillvaron (Moscovici 2001, ss. 26-28). Vi 

har valt att bortse från denna teori då vi upplever att den hade lämpat sig bättre i 
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en studie som exempelvis syftar till att undersöka de hur de professionella 

samtalar om intellektuell funktionsnedsättning. Då vi snarare är intresserade av 

att analysera de professionellas beskrivningar och upplevelser kan andra teorier, 

såsom socialkonstruktivismen och observationsteori, anses vara mer användbara. 

Teorin gällande sociala representationer kan även tänkas vara mer inriktad på de 

kollektiva beskrivningarna av ett fenomen medan vi i vår studie önskar nå en ökad 

förståelse för enskilda professionellas beskrivningar och upplevelser.  
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5. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra olika metodologiska tillväga-

gångssätt. Vi kommer att presentera hur vi samlade in vårt empiriska material, vår 

urvalsprocess och vilken analysmetod vi använt oss av. Vidare kommer vi att 

diskutera vår egen förförståelse, olika etiska överväganden, studiens trovärdighet 

och generaliserbarhet samt föra en avslutande metoddiskussion.   

5.1 Empiriskt material 

Då vår studie syftar till att undersöka professionellas beskrivningar och 

upplevelser valde vi att använda oss av kvalitativ metod. Genom att utgå från 

kvalitativ metod i arbetet med uppsatsen skapades förutsättningar för oss att fånga 

olika nyanser av det problem som undersöktes. Metoden lämpade sig väl då vi 

önskade nå en ökad insikt i de professionellas perspektiv av ett visst fenomen, 

utifrån deras konstruerade verklighet (Ahrne & Svensson 2015, s. 12; Dalen 2015, 

s. 15; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53).  

 

Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer har ett utvecklat fokus för intervjun, samtidigt som 

strukturen möjliggör en öppenhet och variation hos svaren (Gillham 2008, s. 105). 

Vi anser att denna struktur på intervju lämpade sig väl för vår studie då vi önskade 

nå de professionellas subjektiva upplevelser och skapa en öppen intervjusituation 

som tillät variation. Att intervjun skulle ha någon form av struktur upplevde vi 

dock som nödvändigt eftersom vi önskade belysa ett relativt specifikt ämne.  

 

Intervjuguiden utvecklades genom att vi skrev ner alla våra förslag på frågor som 

vi ansåg var av relevans i förhållande till studiens syfte. Efter detta grupperade vi 

frågorna i olika kategorier och arbetade för att formulera dem på ett så öppet och 

tydligt sätt som möjligt. Sedan reducerades intervjuguiden så att den enbart 

innehöll de frågor som var av störst intresse. Intervjuguiden mynnade slutligen ut 

i fem kategorier vilka var inledning, intellektuell funktionsnedsättning, kunskap, 

återfallsförebyggande arbete samt avslutning. För att läsa vår intervjuguide, se 

bilaga 1.   

 

Innan det första intervjutillfället genomfördes en testintervju med två av våra 

kurskamrater. Testintervjun var till stor hjälp då vi fick en fingervisning om hur 

intervjuguiden kunde förbättras. Exempelvis resulterade testintervjun i att vi 

formulerade om vissa av våra frågor, att vi förtydligade andra samt att vi justerade 

ordningsföljden.  

5.2 Urvalsprocess 

Vår utgångspunkt var att vi skulle intervjua cirka åtta professionella. Detta för att 

vi med någorlunda säkerhet skulle kunna ange att vårt material i sin helhet inte 
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speglar och reflekterar enskilda personers perceptioner om någonting (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Vidare ansåg vi att det skulle vara svårt att 

genomföra fler intervjuer med tanke på uppsatsens tidsram samt att det kan vara 

problematiskt att hitta informanter. 

 

De som intervjuades i studien valdes utifrån ett så kallat tvåstegsurval. Det första 

steget var att göra ett urval av organisationer, vilket i vårt fall blev frivårdskontor 

respektive anstalter i säkerhetsklass 3. Som vi beaktade närmare i bakgrunden är 

anstalter i säkerhetsklass 3 de anstalter som är lägst säkerhetsklassade 

(Kriminalvården 2014a). Valet av organisationer fattades först och främst utifrån 

tanken om att dessa organisationer utgör två sociala miljöer vilka är relevanta för 

oss i förhållande till studiens syfte. Att genomföra intervjuer på två olika 

verksamhetsområden inom Kriminalvården kan även anses leda till en större 

bredd i det empiriska materialet vilket enligt oss är önskvärt.  

 

Vidare fattades beslutet av organisationer efter att vi diskuterat våra erfarenheter 

från den verksamhetsförlagda utbildningen. Under tiden för den verksamhets-

förlagda utbildningen, som för en av oss var en anstalt, gjordes en reflektion 

gällande att det kan vara mer vanligt att intellektuellt funktionsnedsatta klienter 

placeras inom frivården eller på en lågt säkerhetsklassad anstalt än på andra 

anstalter. Då vår studie syftar till att undersöka professionellas upplevelser och 

beskrivningar angående klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning 

valde vi därför att avgränsa oss till de verksamheter där vi föreställde oss att dessa 

klienter fanns i störst utsträckning.  

 

Nästa steg i urvalsprocessen var att välja vilka professionella som skulle intervjuas 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40; Svensson & Ahrne 2015, s. 22). Vi 

valde att intervjua frivårdsinspektörer och klienthandläggare då dessa 

professioner har direkt kontakt med klienter samt har god i insikt i det återfalls-

förebyggande arbetet. En frivårdsinspektör ansvarar exempelvis för att upprätta 

en klients verkställighetsplanering vilken bland annat ska innefatta mål och 

planerade insatser under tiden för en klients tid i Kriminalvården. Vidare är det 

frivårdsinspektörens uppdrag att exempelvis hålla i samtal med klienten (Ekbom, 

Engström & Göransson 2011, s. 266). I mailkontakt med Anikó Komaromi2, 

handläggare på Kriminalvårdens huvudkontor, framkom att en klienthandläggare 

har liknande arbetsuppgifter. Klienthandläggare ska exempelvis fastställa de 

dömdas verkställighetsplanering samt bevaka klienters rättsprocess. Således var 

det dessa professioners arbetsområden som gjorde att dessa yrkeskategorier 

framstod som mest relevanta att intervjua i förhållande till studiens syfte.  

 
                                                 

 
2 Anikó Komaromi, handläggare på Kriminalvårdens huvudkontor, mailkontakt den 28 april 

2016.  
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Vilka frivårdskontor och anstalter som intervjuerna genomfördes på valdes främst 

utifrån våra resurser i form av tid och pengar. Detta innebär att de verksamheter 

som kontaktades valdes utifrån tanken om att vi skulle kunna resa till och från 

verksamheten på en och samma dag. Slutligen var det de professionellas möjlighet 

och intresse av att ställa upp för en intervju som avgjorde vilka frivårdskontor och 

anstalter som besöktes.  

 

För att komma i kontakt med våra informanter ringde vi kriminalvårdsinspektörer 

(chefer) på frivårdskontor och på anstalter. Under dessa samtal presenterade vi 

vår studie och frågade dem om det fanns möjlighet att genomföra intervjuer med 

professionella inom denna verksamhet. Till de kriminalvårdsinspektörer som 

uttryckte ett första intresse mailade vi ett informationsbrev vilket hen sedan skulle 

förmedla vidare till alla frivårdsinspektörer/ klienthandläggare inom 

verksamheten. Informationsbrevet innefattade bland annat information om 

studien, varför vi önskade intervjua hen som frivårdsinspektörer/ klient-

handläggare samt de etiska krav som studien innebär. I slutet av 

informationsbrevet angavs även att de som var intresserade av att delta i studien 

skulle ta kontakt med oss via mail eller telefon. Att de eventuella informanterna 

själva fick ta kontakt med oss om de var intresserade av att delta i studien 

förstärkte förhoppningsvis känslan av att deltagandet var helt frivilligt.  

 

De flesta informanterna som var intresserade av att delta i studien tog kontakt med 

oss via mail. Endast en kriminalvårdsinspektör förmedlade kontaktuppgifter till 

två professionella. Då dessa två informanter inte själva tagit kontakt med oss 

såsom övriga informanter betonade vi vissa aspekter, såsom det frivilliga 

deltagandet, extra mycket i det första samtalet. Efter det att de professionella på 

ett eller annat sätt visat sitt intresse för att delta i studien tog vi kontakt med dem 

via mail eller telefon för att diskutera plats och tid för intervjun. Vi ringde även 

informanterna några dagar före intervjutillfället för att kontrollera att informant-

erna fortfarande var intresserade av och hade möjlighet att delta i studien. Under 

detta samtal diskuterade vi även eventuella frågor inför intervjutillfället.  

5.3 Intervjuerna 

I ovanstående avsnitt angavs att vår utgångspunkt var att intervjua cirka åtta 

professionella. Efter att alla intervjuer är genomförda kan vi konstatera att vi näst 

intill har uppnått det önskade antalet intervjuer. Sju professionella har intervjuats 

varav tre var anställda som frivårdsinspektörer på ett frivårdskontor och fyra var 

klienthandläggare på någon av de tre olika anstalter som representeras i studien. 

En av de professionella som intervjuades var man medan resterande informanter 

var kvinnor.  

 

För att du som läsare ska få en så tydlig bild som möjligt av informanterna i 

studien har vi gjort en tabell där vi anger de professionellas namn, yrkestitel och 



 25 

den anstalt/ frivårdskontor som hen är verksam på. Alla de namn som anges i 

studien är fiktiva. För att kunna säkerställa att specifika uttalanden inte ska kunna 

härledas till den enda manliga informanten i studien är även namnen så kallade 

unisex-namn.  

 

Anstalt 1 Kim (klienthandläggare) 

 

Anstalt 2 Tintin (klienthandläggar) 

 

Anstalt 3 Mio (klienthandläggare) 

Robin(klienthandläggare) 

 

Frivårdskontor Jordan (frivårdsinspektör) 

Isa (frivårdsinspektör) 

Alex (frivårdsinspektör) 

 

När vi nu presenterat de professionella som intervjuats i studien känns det 

naturligt att beskriva hur själva intervjutillfällena såg ut. I arbetet med studien 

valde vi att utgå från att de professionella fick avgöra plats för intervjun. Dock var 

vi i kontakten tydliga med att vi gärna kom till informanternas arbetsplatser för 

att på så sätt underlätta så mycket som möjligt för dem. Detta förslag togs emot 

på ett positivt sätt och samtliga intervjuer genomfördes i ett ostört rum på ett 

frivårdskontor eller en anstalt. Gällande tidsramen för ett intervjutillfälle anger 

litteratur som behandlar forskningsmetodik att en intervju inte ska vara alltför 

lång. Detta gäller för så väl den som intervjuar som för den som blir intervjuad. 

Naturligtvis kan intervjun inte heller pågå under för kort tid då man måste ha 

utrymme för att samla in nog med material och hinna behandla alla för studien 

viktiga ämnen (Trost 2010, s. 82). Vi ansåg att intervjuer om cirka 60 minuter 

kunde betraktas vara lämpligt inom ramen för vår uppsats. Denna tidsram 

upplevdes även som rimlig i mötet med de sju informanterna och vardera 

intervjutillfälle pågick i cirka 50 till 60 minuter.  

 

Vanligt för intervjusituationer är att det är en som intervjuar och en som blir 

intervjuad (Trost 2010, s. 67). Vi valde emellertid att genomföra samtliga intervju-

er tillsammans då vi är vana vid att arbeta tillsammans och kompletterar varandra 

väl. Vi har således fungerat som ett stöd till varandra vilket förhoppningsvis har 

resulterat i bättre intervjuer och en djupare förståelse för det som intervjuerna 

genererat (Trost 2010, s. 67). Under intervjuerna har dock en av oss haft det 

huvudsakliga ansvaret för intervjun medan den andra har fört stödanteckningar 

samt följt upp vissa spår i intervjun. Alla intervjuer har även spelats in efter att de 

professionella lämnat sitt samtycke. Detta har bidragit till att vi kunnat fokusera 

på intervjuerna fullt ut samt att vi kunna analysera det empiriska materialet på ett 
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helt annat sätt än om vi bara hade fört anteckningar (Trost 2010, ss, 74-75; 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 49-50).  

5.4 Transkribering 

De inspelade intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter det att 

intervjuerna genomförts. Vissa skrevs ut redan samma dag medan det kunde ta 

upp till en vecka innan andra transkriberingar var färdiga. Vi upplever att det var 

en fördel att materialet skrevs ut i nära anslutning till intervjuerna då vi hade mötet 

färskt i minnet. En annan fördel med att vi snabbt transkriberade materialet och 

gjorde en första analys var att vi fick en fingervisning om vilka aspekter som var 

av särskilt intresse i materialet. Vi kunde således dra lärdom av detta och utföra 

nästa intervju på ett ännu bättre sätt för att belysa dessa viktiga aspekter (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Själva transkriberingsprocessen var tids-

krävande men givande då den ledde till att vi kom närmare vårt material. Att man 

lär känna sitt material och på så sätt kan inleda tolkningsarbetet redan under 

transkriberingsprocessen är även fördelar som Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015, s. 51) beaktar gällande transkribering.  

5.5 Analysmetod och tillvägagångssätt vid presentation av det 

empiriska materialet 

Analysen av det empiriska materialet har genomförts med utgångspunkt i 

kvalitativ innehållsanalys vilken är en lämplig metod om man strävar efter att nå 

ett materials budskap. Med utgångspunkt i analysmetoden har materialet 

bearbetats och reducerats utifrån vissa på förhand bestämda ramar. Detta innebär 

exempelvis att vi har kodat materialet samt att övergripande teman har skapats. 

Analysen har inneburit en bearbetning av materialet både rent textmässigt men 

också genom mer subjektiva tolkningar av underliggande budskap i det som 

informanterna uttryckt (Carlsson 1991, ss. 61-63). Genom att ta utgångspunkt i 

denna analysmetod upplever vi att våra förutsättningar för att nå de mest centrala 

delarna i empirin har ökat. Metoden har också hjälpt oss att göra det empiriska 

materialet hanterbart. I nästkommande stycke redogör vi mer detaljerat för hur 

analysprocessen har sett ut.  

 

Vi valde i ett första skede att läsa och koda det transkriberade intervjumaterialet 

var och en för sig för att sedan jämföra det vi kommit fram till och fortsätta 

analysarbetet tillsammans. Anledningen till detta tillvägagångssätt var en tanke 

om att jämförelsen och diskussionen kring våra enskilda kodningar skulle bidra 

till att den slutgiltiga kodningen blev mer representativ för empiriska materialet 

(Watt Boolsen, 2007, ss. 94-95). När vi jämförde våra kodningar visade det sig att 

vi beaktat liknande delar i materialet. Vi båda hade exempelvis uppmärksammat 

att samtliga professionella uppgett att intellektuellt funktionsnedsatta klienter inte 
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har samma förmåga till förståelse som andra klienter. Det var enbart de kodningar 

vilka vi var eniga om som utgjorde en del i den vidare analysen.  

 

Efter att vi kommit fram till gemensamma koder reducerades materialet till olika 

teman. I linje med det tillvägagångssätt som beskrivs för metoden kvalitativ 

innehållsanalys skapades dessa teman utifrån uttryck och påståenden som enligt 

vår tolkning behandlade liknande ämnen och/ eller utgick från liknande 

resonemang (Carlsson 1991, ss. 61-63). Detta innebar exempelvis att de koder 

som behandlade de professionellas beskrivningar av den aktuella klientgruppen 

fick utgöra temat ”Intellektuellt funktionsnedsatta klienter är inte som andra”. 

Analysprocessen resulterade slutligen i att vi fann fem teman. Dessa är 

”Intellektuellt funktionsnedsatta klienter är inte som andra” ”Både en ovanlig och 

vanlig klientgrupp”, ”Struktur, möten och insatser”, ”Inte speciellt jättebra” och 

”Utan förståelse blir det inte mycket till hjälp”. I arbetet med våra teman var även 

våra teoretiska utgångspunkter till hjälp.  

 

De teman som vi fann i materialet arbetade vi sedan vidare med i avsnittet för 

resultat och analys. En del av materialet presenteras med hjälp av citat från 

informanterna. De citat som anges har delvis skrivits om från talspråk till 

skrivspråk. Anledningen till detta är att underlätta för läsaren och undvika 

eventuella oklarheter genom att ta bort uttryck som exempelvis ”Aaa.. jo.. ehh.”. 

5.6 Förförståelse 

Vår förståelse av exempelvis Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete och 

olika funktionsnedsättningar skiljde sig åt i inledningsfasen av arbetet med 

uppsatsen. En av oss genomförde den verksamhetsförlagda utbildningen på en 

anstalt medan den andra hade mer erfarenhet av arbete med funktionsnedsatta 

klienter. Detta innebar att den ena hade relativt god insikt i Kriminalvårdens arbete 

medan den andras förståelse och kunskap gällande detta var begränsad. Vår skilda 

förförståelse ledde till att vi fick dela med oss av vår kunskap och våra insikter till 

varandra. Den som hade större insikt i Kriminalvården förmedlade sina 

upplevelser av exempelvis Kriminalvårdens arbete med intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter och den kunskapsnivå som finns angående denna 

funktionsnedsättning inom Kriminalvården. Vidare berättade den andra om sina 

erfarenheter av arbete med intellektuellt funktionsnedsatta individer och hur 

denna funktionsnedsättning kan yttra sig.  

 

Våra diskussioner och den forskning som studerats innan intervjuerna genom-

fördes ledde till att vår förförståelse för ämnet blev mer likartad. Bådas förståelse 

har till stor del speglats av den tidigare forskning som vi läst.  Vi tog oss således 

an examensarbetet med en förförståelse av att intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter existerar inom Kriminalvården men att de professionellas kunskapsnivå 

gällande denna klientgrupp är låg. Genom att läsa tidigare forskning fick vi 
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dessutom en bild av att de professionellas begränsade kunskap påverkar det 

återfallsförebyggande arbetet gentemot klientgruppen på ett negativt sätt. Vidare 

gick vi in i arbetet med uppfattningen att intellektuellt funktionsnedsatta individer 

är utsatta i samhället som stort och att denna utsatthet förstärks ytterligare inom 

Kriminalvården.  

 

Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat arbetet med studien på ett 

flertal olika sätt. Först och främst var det vår förförståelse som gjorde oss 

intresserade av att undersöka ämnet för den aktuella studien. Vidare har vår 

förförståelse exempelvis färgat den tredje frågeställningen gällande att de 

professionellas erfarenheter och kunskap påverkar det återfallsförebyggande 

arbetet. Genom frågeställningen förutsätter vi således att dessa aspekter influerar 

de professionellas arbete på något sätt. Detta har i sin tur påverkat vilka frågor vi 

ställt till våra informanter. Dessutom kan vår förförståelse haft en inverkan på vårt 

resultat och vår analys av det empiriska materialet. Vårt synsätt kan exempelvis 

ha bidragit till att vi har lagt större vikt vid de beskrivningar vi kände igen utifrån 

den tidigare forskningen. Slutligen kan vår förförståelse gällande att intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter är en utsatt grupp i så väl samhället som inom 

Kriminalvården bidragit till att vi i någon bemärkelse tagit klientgruppens parti. 

Vi kan med andra ord ha gått in i arbetet med en föreställning om att 

Kriminalvårdens arbete med dessa utsatta klienter bör förbättras på flera plan.  

5.7 Etiska överväganden  

Larsson (2005, s. 9) är en av flera som menar på att god etik är en central del i en 

vetenskaplig studie. Vetenskapsrådet anger fyra centrala forskningsetiska 

principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). Informationskravet har 

beaktats i studien genom att vi exempelvis har presenterat studiens syfte samt det 

frivilliga deltagandet i ett inledande informationsbrev. Samtliga intervjutillfällen 

har även inletts med muntlig information gällande studien. I linje med samtyckes-

kravet har vi även i kontakten med informanterna försökt att vara så tydliga som 

möjligt gällande att deltagande i studien sker helt på frivillig basis. Det frivilliga 

deltagandet har betonats både i det inledande informationsbrevet men också 

muntligt via telefon samt vid intervjutillfället. En ytterligare etisk princip som vi 

förhållit oss till är nyttjandekravet. Detta krav har beaktats genom att vi exempel-

vis har informerat intervjupersonerna om att resultatet enbart kommer att 

användas som material för vår studie. Vidare har det empiriska materialet, i linje 

med konfidentialitetsprincipen, anonymiserats (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). 

Detta innebär exempelvis att uppsatsen har skrivits på ett sådant sätt att man som 

läsare inte ska kunna tyda vart intervjuerna har genomförts och vem som har 

intervjuats. Det empiriska materialet har även hanterats med största försiktighet 

för att garantera anonymitet.  
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Som vi beskrivit ovan har vi på olika sätt arbetat för att följa de etiska principerna 

i så stor utsträckning som möjligt. Vi önskar dock stanna upp vid några etiska 

överväganden som vi gjort utifrån kravet på konfidentialitet. Vi har under 

uppsatsarbetet brottats med hur noggrant vi kan beskriva urvalsprocessen samt de 

verksamheter och informanter som varit en del i studien. Larsson (2005, ss. 10-

11) poängterar att omsorg om de som intervjuats är ett tecken på kvalitet i en 

studie. Samtidigt menar han att denna omsorg bör vägas mot att resultaten i 

studien kan redovisas på ett sanningsenligt och tydligt sätt. Även Svensson och 

Ahrne (2015, s. 25) beskriver att en studiens trovärdighet ökar om texten tyder på 

transparens. Vi har i vår studie valt att på ett diffust och övergripande sätt beskriva 

hur informanterna i studien har valts ut. Anledningen till detta är att vi anser att 

skyddet av verksamheterna och de professionellas anonymitet väger tyngre än att 

vi på ett mer detaljerat sätt beskriver urvalsprocessen. Som tidigare angetts har 

även alla informanter i studien fått så kallade fiktiva namn. I uppsatsen redovisas 

dock de professionellas yrkestitlar då vi inte anser att denna information skulle 

kunna avslöja var vi varit och eller vem som intervjuats.  

 

Ett ytterligare etiskt övervägande som vi behövt ta ställning till i arbetet med 

studien är hanteringen av nedlåtande och upprörande uttalanden. Detta då de 

professionellas beskrivningar av intellektuellt funktionsnedsatta klienter skulle 

kunna anses leda till att denna klientgrupp stigmatiseras. Denna risk utgör inte 

bara en etisk aspekt utan är även ett metodologiskt problem (Dalen 2015, s. 20). 

Exempelvis beskriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 111) att det föreligger en 

risk för att man som student eller forskare kan komma att vilja censurera 

eventuella nedlåtande uttalanden. Detta skulle strida mot det etiska kravet på att 

studiens resultat ska vara representativt för det område som studerats. För att 

kunna hantera faran för stigmatisering och för att resultaten ska anges på ett så 

representativt sätt som möjligt har vi som författare av uppsatsen ständigt försökt 

reflektera kring förhållandet mellan det goda som studien kan bidra med 

respektive de negativa effekter studien kan ha (Dalen 2015, s. 20). Vi har under 

uppsatsarbetet ansett att vår studie kan leda till en positiv kunskapsutveckling 

gällande de professionellas arbete med intellektuellt funktionsnedsatta, vilket 

enligt oss väger tyngre än den eventuella risken för att gruppen stigmatiseras. 

5.8 Trovärdighet och generaliserbarhet  

Författarna Svensson och Ahrne (2015, ss. 24-25) menar att trovärdighet handlar 

om att läsaren ska uppfatta en studiens resultat som trovärdigt. Enligt författarna 

kan man göra på ett flertal olika sätt för att öka trovärdigheten i exempelvis en 

uppsats. Ett tillvägagångssätt som nämns är transparens. Transparens innebär en 

genomskinlighet där författarna till studien tydligt redogör för hur de gått tillväga 

för att komma fram till en studies resultat (Svensson & Ahrne 2015, s. 25). Detta 

sätt att öka trovärdigheten har varit i fokus för oss. Vi har arbetat för att på ett så 

tydligt sätt som möjligt redovisa för varje steg vi tagit i arbetsprocessen. Vidare 



 30 

har vi försökt att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt för att på så sätt visa på en 

reflektion kring vad som kunde gjorts annorlunda.  

 

Ett annat sätt att öka studiens trovärdighet är att använda sig av triangulering, att 

exempelvis kombinera flera metoder eller flera olika typer av data (Svensson & 

Ahrne 2015, s. 25). På grund av uppsatsens omfattning har vi i vår studie valt att 

enbart genomföra intervjuer med professionella. Detta innebär att studiens resultat 

bygger på professionellas uttalanden på en viss plats vid ett visst tillfälle. För att 

få ett resultat som med säkerhet kan anses säga något mer än så hade en 

triangulering varit önskvärd. Viktigt att ha i åtanke är också att de professionella 

som intervjuats inte alltid gör som de säger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

ss. 53-54). Exempelvis kan de professionella uppge att de anpassar det 

återfallsförebyggande arbetet för intellektuellt funktionsnedsatta klienter på ett 

flertal olika sätt. Om arbetet verkligen anpassas kan vi genom vårt metodval aldrig 

få svar på. För att göra studiens resultat så trovärdigt som möjligt hade således 

intervjumaterialet behövts kompletterats med empiri framtagen genom andra 

metoder, exempelvis observationer (Svensson & Ahrne 2015, s. 25).  

 

Ett ytterligare tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten är återkoppla studiens 

resultat till de professionella som intervjuats. Genom att låta de som intervjuats 

lämna synpunkter på materialet får man som författare av studien en känsla av om 

man angett en bild som deltagarna kan relatera till (Svensson & Ahrne 2015, s. 

26). Detta är ett tillvägagångssätt för att öka studiens trovärdighet som vi tagit 

ställning till men sedan bortsett ifrån på grund av tidsbrist. Vi insåg tidigt i 

arbetsprocessen att studiens resultat inte skulle hinna bli färdigställt i tillräckligt 

god tid för att de professionellas synpunkter skulle kunna tillvaratas. En form av 

återkoppling till fältet kommer dock att göras efter inlämningsdatum då alla 

informanter kommer att få ta del av studien.  

 

Som vi var inne på tidigare hade en triangulering varit önskvärd för att resultatet 

med säkerhet ska kunna anses representera något mer än de professionellas 

uttalanden på en viss plats vid en viss tidpunkt. Det är just detta som generalisering 

handlar om, att studiens resultat kan anses representera något större än just det 

som undersökts, exempelvis en större population eller en annan social miljö 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 54). Svensson och Ahrne (2015, s. 26) 

menar att det överlag är svårare att hävda att ett resultat är generaliserbart i en 

kvalitativ studie. Trots att vi genomfört en kvalitativ studie och att vi enbart använt 

intervju som metod vågar vi påstå att vissa delar i vårt resultat skulle kunna 

överföras och ha betydelse för andra verksamheter än de som undersökts. De delar 

i resultatet som vi anser kan ha betydelse även för andra verksamheter är främst 

de områden där vi upplevt en mättnad. Under våra sju intervjuer med profession-

ella från olika verksamheter behandlades ett flertal ämnen varav vissa svar 

återkom under flertalet av intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 
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42). Exempelvis beskrev professionella från alla verksamheter att de inte fått 

något kunskapsstöd gällande intellektuellt funktionsnedsatta inom Kriminal-

vården. Vi menar således att det bristande kunskapsstödet inom Kriminalvården 

är ett resultat som även skulle kunna härledas till andra verksamheter än de som 

studerats. Att alla professionella inom Kriminalvården skulle uttrycka att 

kunskapsstödet är begränsat kan vi dock inte ange med säkerhet. Det går inte att 

utesluta att en professionell på en annan verksamhet skulle beskriva kunskaps-

stödet på ett helt annat sätt (Svensson & Ahrne 2015, s. 27).  

5.9 Metoddiskussion 

Då vi inledningsvis var osäkra på hur många informanter som skulle ha möjlighet 

och vara intresserade av att delta i studien valde vi att endast utgå från det tidigare 

angivna tvåstegurvalet. Vi bortsåg således från andra kriterier som skulle kunnat 

vara relevanta i förhållande till vår studie, exempelvis att de professionella skulle 

ha varit verksamma inom Kriminalvården i ett visst antal år eller att hälften av 

informanterna skulle vara kvinnor och hälften män. Att vi inte har något kriterium 

gällande arbetslivserfarenhet hade exempelvis kunnat leda till att vi bara fick 

informanter som var nyanställda inom Kriminalvården. Detta skulle kunnat vara 

en nackdel då vi likt Trost (2010, s. 137) önskade att urvalet skulle vara 

”heterogent inom den givna homogeniteten”. Vår oro för detta stillades dock 

relativt snabbt då de professionella som anmälde sitt deltagande till studien har 

arbetat inom Kriminalvården i allt från två år till 30 år. Att vi inte utgick från att 

hälften av informanterna skulle vara kvinnor och hälften män resulterade dock i 

att männen blev underrepresenterade i studien. Enbart en informant av sju var 

man. Detta kan vara en nackdel i vår studie då det exempelvis skulle kunna vara 

så att manliga professionella beskriver intellektuellt funktionsnedsatta klienter på 

ett annat sätt än kvinnliga informanter. En blandning av kvinnliga och manliga 

informanter hade således varit önskvärd för att uppnå största möjliga bredd i 

materialet.    

 

En annan aspekt som vi anser är viktig att behandla i metoddiskussionen är att vi 

har förmedlat information om vår studie till professionella via kriminalvårds-

inspektörer (chefer). Detta tillvägagångssätt har varit effektivt då vi på ett smidigt 

sätt nått ut till professionella inom vårt urval. Att informationsbrevet har för-

medlats via chefer skulle dock kunna innebära att urvalet i studien har blivit icke-

representativt. Exempelvis kan cheferna valt att endast förmedla informations-

brevet till de anställda som de anser ger en bra bild av verksamheten (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Att alla frivårdsinspektörer och 

klienthandläggare på verksamheterna har fått samma information och därmed 

samma chans till deltagande i studien är således något som vi inte kan garantera.  

 

Vidare var vår tanke att lika många frivårdsinspektörer som klienthandläggare 

skulle intervjuas i studien. Vi kontaktade därför tre frivårdskontor respektive tre 
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anstalter. Vilka verksamheter som slutligen besöktes avgjordes av de profession-

ellas möjlighet och intresse för att delta i studien. Detta resulterade i att tre 

frivårdsinspektörer från ett frivårdskontor och fyra klienthandläggare från tre 

olika anstalter intervjuades. Att det enbart var informanter från ett frivårdskontor 

som intervjuades skulle kunna anses vara begränsande för materialets bredd. 

Exempelvis skulle detta kunna innebära att frivårdsinspektörernas beskrivningar 

speglas av normer som är specifika för just det frivårdskontoret. Trots detta 

upplever vi vårt material som tillräckligt för att kunna ge en bild av hur frivårds-

inspektörer exempelvis beskriver sin kunskap gällande intellektuellt funktions-

nedsatta klienter. Detta motiverar vi med att de frivårdsinspektörer som intervju-

ats har arbetat olika länge på det aktuella kontoret samt att de har varierande 

erfarenheter sedan tidigare. Några av informanterna hade exempelvis tidigare 

erfarenhet från arbete inom Kriminalvården vilket speglade deras beskrivningar.  
 

Slutligen önskar vi diskutera två alternativa tillvägagångssätt för vår studie. Vårt 

empiriska material har som tidigare nämnts samlats in med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer. En alternativ metod till detta hade kunnat vara fokus-

gruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod att använda då man 

önskar fånga hur människor talar och tänker om ett specifikt ämne. Metoden utgår 

även från en liknande teoretisk utgångspunkt som vår studie, nämligen att 

verkligheten är socialt konstruerad (Dahlin-Ivanoff 2015, ss. 81–82). Anled-

ningen till att vi slutligen valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer var 

att vi önskade fånga olika individers perspektiv och erfarenheter. Detta hade varit 

svårt i en fokusgruppintervju där det är gruppers tolkningar och den sociala 

interaktionen som är i fokus (Halkier 2010, ss. 10–11).   

 

En alternativ analysmetod i vår studie hade exempelvis kunnat vara grounded 

theory. Genom att ta utgångspunkt i empirin finns en chans att vi skulle kunna 

förstå materialet på ett annat sätt och upptäcka saker som blir förbisedda då vi 

analyserar materialet utifrån förbestämda teorier samt är pålästa gällande tidigare 

forskning (Thornberg 2012, s. 244). Vi kände dock ett starkt intresse för 

forskningsläget gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning inom 

Kriminalvården och var av tron att de teoretiska utgångspunkter som vi valt kunde 

skapa möjligheter för oss att analysera materialet på ett givande sätt. Vi valde 

därför att använda oss av innehållsanalys som metod snarare än att utgå från 

grounded theory. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera och analysera vårt empiriska material. 

Materialet kommer att presenteras utifrån fem teman. Dessa är ”Intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter är inte som andra”, ”En både ovanlig och vanlig 

klientgrupp”, ”Struktur, möten och insatser”, ”Inte speciellt jättebra” samt ”Utan 

förståelse blir det inte mycket till hjälp”. Angående presentationen och analysen 

av vårt resultat, vill vi klarlägga att detta kapitel enbart kommer behandla studiens 

tre första frågeställningar. Den fjärde frågeställningen ”Hur kan det återfalls-

förebyggande arbetet gentemot klienter med intellektuell funktionsnedsättning 

förbättras utifrån studiens resultat?” kommer således istället att beaktas i den 

avslutande diskussionen. Anledningen är att frågeställningen besvaras med 

utgångspunkt i de förbättringsmöjligheter som vi kan se i resultatet. Med andra 

ord är frågeställningen inte föremål för en analys, utan ligger till grund för en 

diskussion.  

 

Innan vi presenterar studiens resultat och vår analys önskar vi också poängtera att 

vi inte har sett några skillnader i de professionellas beskrivningar utifrån deras roll 

som frivårdsinspektörer eller klienthandläggare. Variationer i informanternas 

utsagor kan således enbart knytas till dem som enskilda professionella inom 

Kriminalvården. Detta innebär att vi ibland anger informanternas yrkestitel medan 

vi i andra fall bara talar om dem som professionella. Vi har således inget vidare 

syfte med att ange de professionellas yrkestitel utöver att det bidrar till en mer 

målande bild av de informanter som deltog i studien.  

6.1 Intellektuellt funktionsnedsatta klienter är inte som andra 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för och analysera de professionellas beskriv-

ningar av intellektuellt funktionsnedsatta klienter. Avsnittet är en del i att besvara 

den första frågeställningen som lyder: Hur beskriver professionella inom 

Kriminalvården intellektuellt funktionsnedsatta klienter?  

 

Inledningsvis önskar vi beakta att de professionella beskrev en viss förvirring 

kring begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Under intervjutillfällena blev 

det tydligt att de professionella kände sig osäkra på vad som faller inom ramen för 

denna funktionsnedsättning. De var exempelvis fundersamma på om de även 

skulle beskriva klienter med ADHD eller om vi enbart syftade på klienter med en 

utvecklingsstörning. Innan vi går närmare in på de professionellas beskrivningar 

vill vi även ange att ett flertal av informanterna var tydliga med att alla klienter är 

olika. De professionella påpekade således att även intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter skiljer sig åt och att de därför bara kunde ange de karaktärsdrag och de 

svårigheter som är vanligast förekommande hos dessa klienter. När vi analyserade 

det empiriska materialet visade det sig dock att de professionella beskrev 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter på liknande sätt.  
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En beskrivning av intellektuellt funktionsnedsatta klienter som återkom i alla 

intervjuer var att dessa klienter inte har samma förmåga till förståelse som andra. 

Detta är en skildring av klientgruppen som även går att utläsa i den tidigare 

forskningen. Exempelvis beskriver professionella som Cant & Stranden (2007, s. 

177) har intervjuat att en del av de intellektuellt funktionsnedsatta klienterna som 

kommer i kontakt med Kriminalvården inte har förstått att deras handlingar var 

kriminella. Våra informanter beskrev de intellektuellt funktionsnedsattas 

bristande förståelse på ett flertal olika sätt och gick även in på hur den begränsade 

förståelsen blev tydlig för dem. Samtliga informanter beskrev att funktions-

nedsättningen leder till att de intellektuellt funktionsnedsatta individerna saknar 

möjlighet att ta till sig information på samma sätt som andra. Klienthandläggaren 

Mio gav ett exempel på hur detta kan yttra sig:  

“/…/ Man försöker förklara en jätteenkel grej och det går inte in lika snabbt som 

hos de flesta andra klienter. Utan man måste förklara det flera gånger”. (Mio, 

klienthandläggare) 

Likt Mio uppgav en annan klienthandläggare, Kim, att det är svårt att nå fram till 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter då de inte alltid förstår vad man säger. 

Kim berättade bland annat att man kan förklara en sak på flertal olika sätt men att 

individen ändå inte kan till sig informationen. Vidare uppgav Alex att den 

problematik som funktionsnedsättningen innebär synliggörs genom att klinterna 

ibland bara håller med om det hen säger. Detta trots att Alex märker att klienten 

inte förstått eller kunnat ta till sig information som hen gett dem. Även Jordan och 

Robin gav ett exempel på hur klienternas begränsade förståelse och förmåga att ta 

till sig information blev tydligt för dem. De menade att ett tecken på en 

intellektuell funktionsnedsättning var att dessa klienter har svårt att uppfatta den 

struktur och de enkla regler som finns inom Kriminalvården. Informanterna 

menade med andra ord att klienter med funktionsnedsättningen helt enkelt kan ha 

svårt att förstå vad som gäller inom en verksamhet som Kriminalvården.  

 

Vidare uppgav flera av de professionella att individer inom denna klientgrupp kan 

ha svårt att förstå innebörden av att exempelvis ha kontakt med Kriminalvården. 

Att en intellektuellt funktionsnedsatt individ inte förstår hur den rättsliga 

processen går till är något som också beaktas i den tidigare forskningen (Baroff 

1996; Baroff et al. 2004; Hayes 2004 se Jones 2007, s. 726). Frivårdsinspektören 

Jordan berättade exempelvis att det händer att intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter inte förstår vad det innebär att vara på frivården eller att sitta i ett 

besöksrum med en tjänsteman. Även Alex och Tintin poängterade att det inte är 

helt ovanligt att intellektuellt funktionsnedsatta klienter inte har förstått 

situationen. Tintin som arbetar på en anstalt gav ett exempel på hur det kan visa 

sig att en intellektuellt funktionsnedsatt inte förstår var hen befinner sig. 
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”/…/ Sen finns det ju en och annan där man undrar hur de överhuvudtaget kunde 

dömas till fängelse i en domstol. De har varit som 12-åringar och mindre ändå. Vi 

har haft någon enstaka där man undrar hur en domstol kunde tycka att fängelse var 

en bra miljö för den här personen. Det var exempelvis en klient som undrade fem 

gånger om dagen om hen fick åka hem, om pappa hade kommit än”. (Tintin, klient-

handläggare)  

I citatet ovan angavs att Tintin upplevt att vissa av de klienter som dömts till 

fängelse har varit som 12-åringar eller mindre än så. Att intellektuellt funktions-

nedsatta klienter beskrivs på detta sätt är inte ovanligt utifrån vad som fram-

kommer i vårt material. Även Mio som arbetar som klienthandläggare på en annan 

anstalt uttryckte att en 30-årig intellektuellt funktionsnedsatt klient kan upplevas 

vara 12 år när man pratar med hen. Frivårdsinspektören Jordan beskrev också att 

klienter med denna nedsättning är en bit bakom andra klienter i hens ålder medan 

klienthandläggaren Robin uppgav att det ibland kan kännas som att det är ett barn 

som har kommit in i anstalten. Några av informanterna förklarade deras 

beskrivningar av klienten som ett barn med att den intellektuellt funktionsnedsatta 

individen upplevdes ha ett barnsligt beteende. Mio beskrev exempelvis att 

klientens sätt att prata och formulera sig på sammanföll bättre med en 12-åring än 

med en 30-åring. Andra informanters uttalanden gällande att individer inom 

klientgruppen är som 12-åringar eller en bit bakom andra klienter i samma ålder 

grundade sig snarare i en tanke om att intellektuellt funktionsnedsatta individers 

förmåga att förstå olika saker var på samma nivå som ett barns. Klient-

handläggaren Robin exemplifierade detta på följande sätt: 

”Jag har märkt att de berättar rakt ut för andra klienter om vad de har dömts för, 

utan att tänka på vilka konsekvenser det kan leda till. De skvallrar också på andra 

intagna utan att förstå att det kommer skapa problem för dem”. (Robin, 

klienthandläggare) 

Ett flertal av de andra professionella som intervjuades var inne på samma spår 

som Robin och förklarade likt hen att intellektuellt funktionsnedsatta klienter har 

ett bristande konsekvenstänk. Exempelvis framförde Alex och Mio att klienter 

med denna funktionsnedsättning inte tänker på följderna av olika handlingssätt. 

De förstår inte vad ett visst agerade kan leda till i olika situationer.  

”De skadar sig själva på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Främst far de illa i 

mötet med andra individer då de exempelvis följer med på saker som är farliga. De 

tänker inte på följderna.” (Alex, frivårdsinspektör).  

”Den klienten jag tänker på var väldigt öppen och gick till oss i personalen och 

skvallrade och så. Klienten tipsade exempelvis om olika gömmor. En vanlig intagen 

skulle någonstans förstå långt där inne att det inte blir bra för mig om jag skvallrar 

om olika saker. Att de andra intagna kommer att gå på mig då. Men det förstod inte 

den här klienten”. (Mio, klienthandläggare).  
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Att intellektuellt funktionsnedsatta individer har ett svårt att förstå konsekvenser 

av olika handlingar är även något som behandlas i den tidigare forskningen (van 

der Put et al. 2014, ss. 996, 1000). En annan beskrivning av klientgruppen som 

både framkom i intervjuerna med de professionella men som också beaktas i den 

tidigare forskningen, är att intellektuellt funktionsnedsatta klienter är lättpå-

verkade. I den valda forskningen beskrivs bland annat att de funktionsnedsattas 

bristande förståelse kan leda till att individerna är lättpåverkade och således 

erkänner brott som de inte har begått (Clare & Gudjonsson 1993; Clare & Murphy 

1998 se Jones 2007, s. 726). Under våra intervjuer beskrevs snarare en oro för att 

dessa lättpåverkade och lättlurade klienter blir utnyttjade av andra inom 

Kriminalvården. Detta är något som kommer att beaktas ytterligare i resultatet 

under rubriken ”Struktur, möten och insatser”.  

 

Utöver ovanstående beskrivningar av intellektuellt funktionsnedsatta klienter 

uppgav de professionella ytterligare en svårighet som funktionsnedsättningen kan 

innebära. I en studie genomförd av van der Put et al. (2014, ss. 996, 1000) fram-

kommer bland annat att intellektuellt funktionsnedsatta individer har en bristande 

social förmåga vilket leder till svårigheter i samspel med andra. Detta är ett 

resultat som även är tydligt i vår studie. Flera av informanterna poängterade att 

klienter med denna funktionsnedsättning har svårt att delta i grupprogram. 

Anledningen till detta uppgavs bland annat vara att ett lyckat grupprogram 

förutsätter en bra sammansättning i gruppen och ett välfungerande samspel mellan 

deltagarna. Detta var egenskaper som de professionella menade att individer med 

intellektuell funktionsnedsättning saknade. Exempelvis lyfte frivårdsinspektören 

Alex att individer inom denna klientgrupp har svårt i sociala sammanhang och att 

detta blir tydligt då de inte vet hur de ska agera i interaktionen med andra 

människor. I samband med ett flertal av de professionellas reflektioner kring 

programverksamhet och återfallsförebyggande arbete beaktades även att många 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter har läs- och skrivsvårigheter. 

 

De teoretiska begreppen distinktioner, typifieringsscheman och roller är till stor 

nytta i analysen av de professionellas beskrivningar av intellektuellt funktions-

nedsatta klienter. Utifrån observationsteorin och begreppet distinktioner kan vi 

förstå det som att de professionellas beskrivningar av klientgruppen grundar sig i 

deras distinktioner. Enligt Luhmann (2012, ss. 110, 139) gör alla människor 

omedvetna distinktioner vilket avgör vad vi kan observera i ett möte med 

exempelvis en klient. Detta innebär till exempel att de professionella omedvetet 

gör distinktionen att intellektuellt funktionsnedsatta klienter är lättledda, vilket 

leder till att de observerar och beskriver dem utifrån denna distinktion. Vidare 

innebär detta att andra distinktioner omedvetet väljs bort och därmed inte 

behandlas i de professionellas beskrivningar. Genom att utgå från denna teori 

förstår vi således att de professionellas beskrivningar av klienterna är begränsade 

till vad som är möjligt för dem att observera.  
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Alla de beskrivningar som de professionella gjort av intellektuellt funktions-

nedsatta klienter kan också förstås utifrån de professionellas typifieringsscheman. 

De professionellas typifieringsscheman avgörs bland annat av deras kunskap. 

Schemat ändras också beroende på hur den intellektuellt funktionsnedsatta 

klienten uppträder i mötet med den professionella (Berger & Luckmann 2011, ss. 

43, 57). Exempelvis verkar alla de professionella ha kunskap om att en 

intellektuellt funktionsnedsatt klient har en nedsatt förmåga till förståelse, vilket 

således är en del av deras typifieringsscheman. Vidare kan de professionella fått 

till sig saker i mötet med klienter, vilket skulle kunna ha påverkat hur de uppfattar 

denna klientgrupp. Utifrån de professionellas beskrivningar kan vi exempelvis 

förstå att de har fått tecken på att intellektuellt funktionsnedsatta klienter har svårt 

att fungera i grupp. Denna information leder till att de professionellas 

typifieringsscheman modifieras och att de således uppfattar och beskriver dessa 

klienter som individer vilka har svårt att samspela med andra.  

 

Att alla de professionella beskriver klientgruppen på liknande sätt, gör liknande 

distinktioner och handlar utifrån snarlika typifieringsscheman kan slutligen 

förstås utifrån deras roll som professionella inom Kriminalvården. Berger och 

Luckmann (2011, ss. 91-92) beskriver att man som professionell inom en 

verksamhet förväntas handla i enlighet med den institutionella ordningen. För oss 

innebär detta att alla de professionellas beskrivningar av intellektuellt 

funktionsnedsatta tar utgångspunkt i de institutionella vanor och normer som råder 

inom Kriminalvården. En institutionell vana eller norm som alla de professionella 

handlar utifrån skulle exempelvis kunna vara att man ska erbjuda behandling i 

grupprogram till så många klienter som möjligt. När de professionella upplever 

att intellektuellt funktionsnedsatta klienter inte är lämpliga att placera i ett 

grupprogram leder detta till en krock med den institutionella ordningen. Att denna 

krock upplevs och beskrivs av alla de professionella kan således förstås som att 

de handlar utifrån samma institutionella ordning.  

6.2 En både ovanlig och vanlig klientgrupp 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för och analysera de professionellas beskriv-

ningar av hur de upplever förekomsten av dessa klienter inom Kriminalvården. 

Avsnittet syftar likt ovanstående del till att besvara vår första frågeställning: Hur 

beskriver professionella inom Kriminalvården intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter? 

 

En bild som framkom i intervjuerna med några av de professionella var att denna 

klientgrupp inte är vanligt förekommande inom Kriminalvården. En av våra 

informanter uttryckte det såhär:  

“Inte så vanligt. Säg att vi får 250 klienter hit varje år, när jag började var det 350 
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klienter och jag kommer ihåg att vi haft tre-fyra stycken av dessa klienter. /…/ Säg 

att det är 1 på 250 klienter max. Jag tror att det kanske är mer vanligt i Frivården”. 

(Mio, klienthandläggare)  

Mios upplevelse kan förstås utifrån att hen omedvetet har gjort distinktioner som 

i sin tur påverkar vad Mio kan observera i mötet med klienterna.  I detta fall kan 

Mios distinktion innebära att hen bortser från den intellektuella funktions-

nedsättningen, och att denna således är en del av klienten som hen inte kan 

observera (Luhmann 2012, ss. 110, 139). Mios omedvetna distinktioner framkom 

mer tydligt senare i intervjun. Detta då Mio berättar att hen i sin beskrivning av 

klientgruppens förekomst enbart svarat utifrån hur många klienter som verkligen 

verkar ha en intellektuell funktionsnedsättning. Mio har här, utifrån 

observationsteorin, gjort en distinktion för vad som är en intellektuell funktions-

nedsättning och inte. Detta kan enligt oss ge en förståelse för Mios beskrivning av 

hur ovanliga dessa klienter är i Kriminalvården. Denna distinktion framkommer 

även hos Robin, som beskriver dessa klienter som ovanliga inom Kriminalvården: 

”/…/ Det har man säkert haft någon, men inte dom som jag tänker på. Jag tänker 

ju på dem som har en självklar funktionsnedsättning.” (Robin, klienthandläggare). 

Likt Mio, har Robin gjort en distinktion för vad som är en intellektuell 

funktionsnedsättning och inte. Robin exkluderar en viss grupp, (”inte dom som 

jag tänker på”) och detta avgör i sin tur vad hen kan observera. Att Robin inte 

upplever intellektuellt funktionsnedsatta som vanliga inom Kriminalvården kan 

därmed förstås som att hen inte kan observera dem utifrån sin distinktion.  

 

De professionella som inte upplevde denna klientgrupp som vanlig inom 

Kriminalvården menade även att det kan vara svårt att upptäcka att klienten har 

en intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis beskrev Kim att det kan vara 

svårt att veta vilka som tillhör målgruppen. Det fanns tillfällen då en klient 

utvecklats mycket i utbildningen. Kim beskrev det då som svårt att avgöra om 

klienten hade en intellektuell funktionsnedsättning eller om problematiken 

grundade sig i inlärningssvårigheter. De professionella berättade också att det kan 

vara svårt att avgöra vad som är en intellektuell funktionsnedsättning och vad som 

är missbruk. Ett uttalande av Jordan kan exemplifiera detta: 

”Jag kan absolut tänka mig att många av mina klienter har en intellektuell funktions-

nedsättning men att det inte syns på rätt sätt eftersom de ofta är påverkade. Det kan 

helt enkelt vara svårt att avgöra om ett beteende beror på en intellektuell funktions-

nedsättning eller om det beror på narkotika eller alkohol.” (Jordan, 

frivårdsinspektör) 

Flera av de professionella beskrev dessutom missbruk som en mycket vanlig 

problematik hos de klienter som kommer i kontakt med Kriminalvården. I 

intervjuerna framkom också att vissa klienter är duktiga på att maskera sin 

funktionsnedsättning, de har förstått att de är annorlunda och försöker då göra allt 

för att dölja det. Problematiken avseende att uppmärksamma dessa individer är 
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något om även framkommer i tidigare forskning.  Exempelvis belyser Smith et al. 

(2008, s. 425) hur dessa individer döljer sin funktionsnedsättning, då de fått lära 

sig att det är något de inte borde prata om. Likt Kims problematik med att avgöra 

om det handlar om en intellektuell funktionsnedsättning eller inte, visar forskning 

av Hellenbach (2012, s. 15) att det råder en osäkert hos de professionella kring 

vad som karakteriserar en person med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Professionellas beskrivningar av klientgruppen som ovanlig kan förstås utifrån att 

funktionsnedsättningen tillhör deras blinda fläck. Utifrån de distinktioner som de 

professionella har gjort, att de exempelvis observerar ett missbruk eller att 

klienten har inlärningssvårigheter, kommer egenskaper som kan tillskrivas 

intellektuellt funktionsnedsatta bli en del av deras blinda fläck. Det blir med andra 

ord något de inte kan observera och uppfatta i mötet med klienten (King 2009, s. 

36-37; Jönhill 1997, s. 62). Dessutom kan de professionellas osäkerhet kring 

denna klientgrupps förekomst förstås utifrån deras typifieringsscheman. Dessa 

scheman är det som avgör hur de professionella uppfattar och förstår klienten i ett 

möte (Berger & Luckmann 2011, ss. 43). Som tidigare nämnts styrs dessa 

scheman av en persons sociala kunskapsförråd, vilket i sig delar in verkligheten 

efter hur väl bekanta de är med varje del av den (Berger & Luckmann 2011, s. 

57). Med andra ord kan de professionellas uppfattning av klienter som 

missbrukare förstås utifrån att missbruk är något de ofta kommer i kontakt med. 

Detta leder till att missbruk blir en naturligare del i de professionellas 

typifieringsscheman än exempelvis intellektuell funktionsnedsättning.  

 

I motsats till detta så fanns det professionella som upplevde att det var vanligt med 

klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning inom Kriminalvården. En 

informant upplevde att hen mötte dem ofta: 

”Jag har väl nästan alltid någon klient som jag kan tänka mig har mer kognitiva 

svårigheter än andra. Där jag direkt tänker att här får jag tänka till och här får jag 

göra annorlunda. Så jag skulle vilja säga att det är vanligt”. (Alex, klient-

handläggare) 

En annan informant, Tintin, gjorde en liknande beskrivning. Hen menade att det 

ständigt finns en till två klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning på 

anstalten. Till skillnad från de informanter som beskrev klientgruppen som 

ovanlig, kan vi förstå det som att Tintin och Alex har gjort andra distinktioner. De 

har gjort distinktionen att klienten har en intellektuell funktionsnedsättning, vilket 

gör det möjligt för dem att observera detta hos klienten (Luhmann 2012, ss. 110, 

139). Att Alex och Tintin ser en intellektuell funktionedsättning när en annan ser 

ett missbruk, kan vi förstå som att varje professionell har sina egna distinktioner, 

men även sin egen bild av vad intellektuell funktionsnedsättning innebär (Moeller 

2006, s. 70). Eftersom Alex och Tintin upplever sig komma i kontakt med dessa 

klienter ofta har intellektuell funktionsnedsättning blivit en del av deras 
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typifieringsscheman som de använder sig av i mötet med klienter (Berger & 

Luckmann 2011, ss. 43, 57). Denna bild av klientgruppen som vanligt 

förekommande inom Kriminalvården går även att finna i tidigare forskning där 

gruppen till och med presenteras som överrepresenterad (Smith, Polloway, Patton 

& Beyer 2008, s. 422).  

 

En annan intressant aspekt, som lyftes av flera professionella, är att klientgruppen 

beskrevs som vanligare på den verksamhet man själv inte var anställd på. De 

professionella på anstalt beskrev det som vanligare på frivård och de inom fri-

vården beskrev det som vanligare på anstalt. Detta kan förstås som att varje socialt 

kunskapsförråd, som är en del av hur de professionellas konstruerar sin verklighet, 

har sin egen relevansstruktur. Inom frivården kan intellektuell funktions-

nedsättning inte anses vara av så pass stor relevans, att man därför anser att det 

borde vara vanligare inom anstalt, och vice versa (Berger & Luckmann 2011, s. 

60).  

6.3 Struktur, möten och insatser 

I avsnittet ”Struktur, möten och insatser” kommer vi presentera och analysera de 

professionellas beskrivningar sina erfarenheter av intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter inom Kriminalvården. Avsnittet är en del i att ge svar på frågeställningen: 

Hur beskriver professionella inom Kriminalvården sina erfarenheter och sin 

kunskap gällande klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning? 

6.3.1 Erfarenheter av programverksamhet 

Samtliga av de professionella beskrev att programverksamhet är den vanligaste 

insatsen i Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete. Flera av programmen 

uppgavs dock vara grupprogram, vilket beskrevs vara problematiskt för de 

klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning. Denna uppfattning grund-

ade sig antingen i erfarenheter av eget arbete med klientgruppen, vad de hört från 

kollegor eller från möten med dessa individer i något annat sammanhang. De 

professionella beskrev bland annat att det kunde vara problematiskt för 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter att delta i grupprogram då de kan ha svårt 

att ta till sig det som de andra klienterna säger. Vidare uppgavs att dessa klienter 

kan ha problem med att uttrycka sig själva. Samspelet med de andra klienterna 

och sammansättningen i gruppen var således två faktorer som de professionella 

beskrev som hinder för att dessa klienter skulle kunna delta: 

”I grupp kan det vara svårt.  Det kan ju bli grupprocessen som försvårar det, för det 

kan ju vara någon som stör sig på att man inte hänger med, eller att man inte kan 

skriva”. (Alex, frivårdsinspektör) 

Dessa beskrivningar av de professionellas erfarenheter av programverksamhet 

med klientgruppen kan förstås utifrån deras sociala kunskapsförråd (Berger & 

Luckmann 2011, s. 56). Utifrån deras beskrivningar kan vi förstå det som att i de 
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professionellas sociala kunskapsförråd finns en viss kunskap kring intellektuell 

funktionsnedsättning. En del av denna kunskap är således att en intellektuell 

funktionsnedsättning innebär att individen har svårigheter att fungera i grupp av 

olika anledningar. De professionella kan även ha ett visst kunskapsförråd om vad 

en grupp innebär. I deras sociala kunskapsförråd kan innebörden av en grupp-

sammansättning vara att man kan samspela med varandra, ta till sig vad de andra 

säger och kunna uttrycka sig. Detta är egenskaper som i deras sociala kunskaps-

förråd inte kan tillskrivas en klient med intellektuell funktionsnedsättning i samma 

grad som en klient utan denna funktionsnedsättning. Därför beskriver de 

professionella grupprogram som problematiskt för dessa klienter.  

 

Våra informanters beskrivningar kan dessutom förstås utifrån deras typifierings-

scheman. Dessa scheman avgör hur de professionella uppfattar och förstår en 

klient i mötet (Berger & Luckmann 2011, s. 43). De professionellas beskrivningar 

kan analyseras utifrån att deras scheman av en intellektuellt funktionsnedsatt 

klient består av egenskaper så som ”problem att hänga med på samma nivå som 

andra klienter” eller ”läs- och skrivsvårigheter”. De professionella kommer handla 

utifrån dessa uppfattningar vilket leder till att de inte upplever grupprogram som 

lämpliga för dessa klienter. Istället beskrev man individuella program som ett 

bättre alternativ för dessa klienter. Detta då både programledaren och innehållet i 

programmen kan formas och anpassas efter klienten på ett annat sätt.  

 

I förhållande till tidigare forskning finns det såväl likheter som skillnader med de 

professionellas erfarenheter av programverksamhet med dessa klienter. 

Forskningen har bland annat visat att existerande program inte upplevdes som 

anpassade till klienter med intellektuell funktionsnedsättning och att det saknas 

program för denna klientgrupp (Ellem 2012, s. 132). Forskning har även visat att 

Kriminalvården ofta misslyckas med att anpassa sin verksamhet till dessa 

individers behov (Ellem et al. 2012, s. 405).  Detta går i linje med de profession-

ellas erfarenheter av att grupprogram är problematiskt för denna klientgrupp. 

Samtidigt visar vårt resultat på att det finns individuella program, vilket tyder på 

att verksamheten delvis kan anpassas. Detta skiljer sig från den forskning som 

pekar på ett behov av individanpassade program för dessa klienter, men menar på 

att det saknas i dagsläget (Ellem 2012, s. 132).   

6.3.2 Erfarenheter av möten med klientgruppen  

En erfarenhet som framkom hos informanterna var problematiken med 

Kriminalvårdens struktur i förhållande till dessa klienters behov. De 

professionella var medvetna om att de behöver anpassa sig när de möter dessa 

klienter, men menade att det kan krocka med verksamhetens struktur: 

”Vi har ett visst förhållningssätt inom Kriminalvården. Folk ska komma hit på ett 

visst sätt och vi ska ge information på ett visst sätt.  Exempelvis skickar vi hem en 

broschyr med information, men vi har aldrig reflekterat över om personen 
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överhuvudtaget kan läsa. Kriminalvården är liksom uppbyggd för en person som 

inte har det här handikappet.” (Alex, frivårdsinspektör) 

I förhållande till den rådande strukturen inom Kriminalvården beskrev också 

några av de professionella en känsla av otillräcklighet. Tintin beskrev att 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter har ett större behov av stöttning än andra, 

men att de från Kriminalvårdens sida inte alltid kan möta dessa behov. Hen 

berättade exempelvis att de som professionella inte har möjlighet att hjälpa 

klienterna efter att de lämnat grindarna på anstalten. En klient förväntas till 

exempel klara av att ta sig från anstalten in till centrum på egen hand, vilket enligt 

Tintin inte är en självklarhet för en funktionsnedsatt individ.  Hen uttryckte i 

samband med detta ett behov av en ökad samverkan mellan Kriminalvården och 

socialtjänsten.  

”Kanske skulle en kontaktperson kunna komma och hämta dem, eller åtminstone 

möta dem på halva vägen och följa med dem dit de ska.” (Tintin, klienthandläggare) 

Även Alex uttryckte ett ökat behov av samverkan kring dessa klienter:  

”Mycket mer samverkan. Vi måste diskutera hur vi ska jobba tillsammans för just 

den här personen, så den får rätt stöd- och hjälpinsatser. Klienterna som kommer in 

under en kort period ska leva ett helt liv, så vi behöver hitta vad vi kan göra nu. 

Finns det exempelvis någon annan som kan ta vid det arbete vi gjort när klienten 

lämnar Kriminalvården?” (Alex, klienthandläggare) 

De professionellas beskrivningar kan förstås utifrån begreppet roller. Som anställd 

inom Kriminalvården förväntas du agera utifrån de handlingsalternativ som finns 

förutbestämda inom denna verksamhet. Detta kan, som Alex beskrev ovan, yttra 

sig genom att du exempelvis ska ge information på ett visst sätt. Det går även att 

se i Tintins berättelse, om hur hen som professionell inte kan göra mer när klienten 

lämnat grindarna, eftersom det är så Kriminalvården är uppbyggd (Berger & 

Luckmann 2011, s. 92).   

 

Intressant för vår studie är dock att det i många av intervjuerna framkommer 

erfarenheter som enligt oss visar på hur de professionella bryter mot dessa roller. 

I mötet med en intellektuellt funktionsnedsatt klient berättade flera av de 

professionella hur de strukturerar upp informationen på ett annat sätt. De använder 

ett lättare språk, gör om en text till färre ord eller sätter sig ner i lugn och ro och 

låter allt ta längre tid. Denna avvikelse från Kriminalvårdens struktur 

sammanfattas väl med följande citat från en av de professionella:   

”Vi måste bara vara på ett visst sätt för att dem ska ta till sig överhuvudtaget. Det 

är vi absolut, anpassningsbara hela tiden, under hela samtalet.” (Isa, frivårds-

inspektör) 

Liknande beskrivningar framkom när de professionella berättade som sina 

erfarenheter av hur sysselsättningen fungerar för dessa klienter. De professionella 
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berättade att det går jättebra att anpassa sysselsättningen. De beskrev att det brukar 

vara lätt att få till oavsett om klienten har en intellektuell funktionsnedsättning 

eller inte då det finns många olika typer av sysselsättning. Isa beskrev det såhär: 

”Vi ska ju inte motarbeta dem på något sätt, utan sysselsättning till de här 

klienterna får vi lösa” (Isa, frivårdsinspektör). I intervjuerna kan vi även se hur 

viktigt det är för de professionella att alla klienter får en bra verkställighet: 

”Om vi kan konstatera att de har någon form av nedsättning eller inte tycker jag 

egentligen är oväsentligt. Vi ska ge dem den hjälpen vi ser att de behöver.” (Kim, 

klienthandläggare) 

De erfarenheter som de professionella beskriver tolkar vi som att de ser sig själva 

som mer än en representant för den institutionella ordning som Kriminalvården 

innebär (Berger och Luckmann 2011, ss. 43, 92).  Som vi förstår det, har de 

professionella istället format sin egen roll, där klienten är i fokus. Detta framkom 

tydligt i en intervju, där informanten beskrev hur de i vanliga fall lägger mycket 

ansvar på klienten att sköta vissa saker, exempelvis kontakt med myndigheter. 

Med en intellektuellt funktionsnedsatt klient ringer de istället tillsammans, den 

professionella sköter samtalet och förmedlar vidare till klienten. Vidare beskrev 

en av de professionella vikten av att se och jobba med klienten. Det spelar då inte 

så stor roll på vilket sätt, utan det viktiga är vad som görs. Vi upplever att vissa av 

de professionella har hittat och utvecklat strategier för att jobba med dessa 

klienter. Detta ser vi som en kontrast i förhållande till vad tidigare forskning visat, 

nämligen att det saknas en klar bild av vilken strategi eller metod som ska 

användas när det kommer till klienter med intellektuell funktionsnedsättning (Ali 

et al. 2016, s.195).  

 

En erfarenhet som majoriteten av informanterna berättade om i intervjuerna var 

att klienter med intellektuell funktionsnedsättning ofta är utsatta och blir 

utnyttjade på anstalterna. Detta är något som även andra professionella har 

uttryckt i den tidigare forskningen (Jones & Talbot 2010, s. 5). En av de 

professionella som vi intervjuade berättade att dessa klienter vill vara duktiga, 

men att de saknar ett konsekvenstänk. De förstår inte att ”vara duktig” kan leda 

till problem för dem. En annan informant beskrev att man har mer koll på dessa 

klienter då det känns som att ett litet barn har kommit in på anstalten. Informanten 

uppgav att denna känsla leder till att man vill skydda dem från att råka illa ut. En 

annan av de professionella reflekterade dessutom kring att speciella avdelningar 

för dessa klienter hade kunnat vara ett bra alternativ, men att det saknas i 

dagsläget. Det intressanta vi vill ta med från detta är att bilden är den samma i vår 

studie som i internationell forskning. Det säger oss någonting om hur miljön på 

anstalten är och kan tolkas som att anstalter inte är en adekvat miljö för dessa 

klienter i dagsläget.   
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6.4 ”Inte speciellt jättebra”   

Detta avsnitt ägnar vi åt att redogöra för och analysera hur de professionella 

beskriver sin egen kunskap gällande intellektuell funktionsnedsättning samt hur 

de upplever att kunskapen kring denna funktionsnedsättning är överlag inom 

Kriminalvården. Även detta avsnitt syftar till att besvara den andra fråge-

ställningen: Hur beskriver professionella inom Kriminalvården sina erfarenheter 

och sin kunskap gällande klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning? 

Här fokuserar vi dock på de professionellas beskrivningar av sin kunskap. 

 

Innan vi går in på de professionellas beskrivningar av sin kunskap vill vi beakta 

att de professionella uppfattades ha olika uppfattningar gällande vad kunskap 

egentligen är. Vissa utgick i sina beskrivningar från en mer erfarenhetsbaserad 

kunskap medan andra enbart beaktade den formella kunskap som de skaffat sig 

genom utbildning. Då vi i studien utgår från Berger och Luckmanns (2011, ss. 24-

25) syn på kunskap har vi valt att inte sätta någon ram för vad som egentligen är 

beskrivningar av kunskap och inte. Så väl de professionellas beskrivningar av 

”common sense-kunskap”, exempelvis det erfarenheter som de uppfattar som 

kunskap, och beskrivningar av mer ”formell” kunskap beaktas således i resultatet.  

6.4.1 Professionellas beskrivningar av sin kunskap 

Något som var återkommande i de professionellas beskrivningar var att flera 

upplevde sig ha en låg kunskap gällande intellektuell funktionsnedsättning. 

Frivårdsinspektören Jordan berättade hur hen absolut vill lära sig mer och helt 

saknar utbildning kring denna funktionsnedsättning. Vidare berättade Kim att hen 

inte har någon formell kunskap och känner sig osäker på vad denna 

funktionsnedsättning innebär. Denna osäkerhet framkom i flera intervjuer, och 

bland annat uttryckte Tintin och Mio att de inte kände sig säkra på hur de skulle 

hantera och hjälpa en klient med denna funktionsnedsättning på bästa sätt. 

”/…/ min kunskap om vad det innebär och hur jag ska hantera en sådan klient på  

bästa sätt för att han ska må så bra som möjligt, tycker jag inte är speciellt jättebra. 

Utan man skulle behöva lite guidning när man får en sådan klient.” (Mio, 

klienthandläggare)  

Tintin och Mios beskrivningar kan förstås som att deras sociala kunskapsförråd 

gällande intellektuell funktionsnedsättning är begränsat. Att de inte känner sig 

säkra på hur de ska hantera dessa klienter på bästa sätt kan förstås utifrån att deras 

sociala kunskapsförråd också begränsar situationen de befinner sig i. I och med 

att de upplever sin kunskap kring funktionsnedsättning som låg, begränsas 

följaktligen deras möjlighet att bemöta klienten på bästa sätt av detta (Berger & 

Luckmann 2011, s. 56). Mio beskrev vidare i intervjun, att de som har en god 

kunskap om intellektuell funktionsnedsättning kanske har arbetat med personer 
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som har denna funktionsnedsättning innan de blev anställda inom Kriminal-

vården. Att mer kontakt med målgruppen skulle leda till mer kunskap framkom 

även i intervjun med en av klienthandläggarna, Robin.  

”Hade jag fått en klient som var intellektuellt funktionsnedsatt så hade jag ju fått 

bättre kunskap. Då hade jag varit tvungen att lära mig.” (Robin, klienthandläggare)  

Mio och Robins beskrivningar kan förstås utifrån att det sociala kunskapsförrådet 

delar in verkligheten efter hur bekanta vi är med varje del av den. De delar vi 

kommer i kontakt med ofta kommer vi ha god kunskap om (Berger & Luckmann 

2011, s. 57). Med bakgrund i detta kan vi förstå varför de två anser att tidigare 

erfarenhet av intellektuellt funktionsnedsatta personer innebär att du har bättre 

kunskap om funktionsnedsättningen. Denna bild av bristande kunskap hos 

professionella gällande intellektuell funktionsnedsättning framgår även av 

tidigare forskning. Bland annat visar forskningen att professionella är osäkra på 

vad som karakteriserar en person med intellektuell funktionsnedsättning, samt att 

professionella brister i att ge dessa klienter det stöd de behöver (Hellenbach (2012, 

s. 15; Jones & Talbot 2010, s. 5).  

 

Samtidigt beskrev en del av de professionella att de har en bra kunskap gällande 

intellektuell funktionsnedsättning. Exempelvis berättade Alex att hen tycker sig 

ha ganska bra kunskap gällande klientgruppen då hen har arbetat med 

funktionsnedsatta klienter tidigare. Även Isa beskrev sin egen kunskap som bra.  

”Jag har rätt bra kunskap om intellektuell funktionsnedsättning men det beror ju på 

att jag jobbade på särskola innan.” (Isa, frivårdsinspektör) 

De professionellas beskrivningar kan förstås som att intellektuell funktions-

nedsättning har en betydande plats i deras sociala kunskapsförråd. Funktions-

nedsättningen framstår som relevant för dem vilket leder till en bra kunskap 

(Berger & Luckmann 2011, s. 60). Intressant är att så väl Isa som Alex förklarade 

sin kunskap som grundad i tidigare arbete med individer som har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Dessutom var detta som tidigare nämnt något som även Mio 

beskrev vara en bidragande faktor till en god kunskap. Här går det enligt oss 

återigen att se en tydlig koppling till hur det sociala kunskapsförrådet delar in 

verkligheten efter hur bekanta vi är med olika delar av den.  Detta bidrar till en 

ökad förståelse för varför Isa och Alex upplever att deras tidigare 

arbetslivserfarenheter av personer som har denna funktionsnedsättning gett dem 

en god kunskap (Berger & Luckmann 2011, s. 57). Dessa beskrivningar är en 

intressant motsats till tidigare forskning, som åskådliggör ett ökat behov av 

kunskap gällande intellektuell funktionsnedsättning bland professionella (Dowse 

et al. 2014, s. 177; Cant & Standen 2007, s 178).   

 

Avseende hur kunskapen kring intellektuell funktionsnedsättning ser ut generellt 

inom Kriminalvården, gav de professionella en blandad bild. Isa upplevde att 
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Kriminalvården som helhet hade en bra kunskap, att de anställda är professionella 

och anpassar efter klientens behov. Även Robin upplevde att Kriminalvården 

”jobbar bra med dem”. Tintin som arbetar på anstalt berättade vidare hur hen 

tycker att Kriminalvården överlag är duktiga på att upptäcka att en individ har en 

intellektuell funktionsnedsättning, men att det brister i hur de ska ge dessa klienter 

den extra hjälp som de behöver. Tintin beskrev denna brist med att Kriminal-

vården är uppbyggd utifrån att klienter ska ta eget ansvar och klara av exempelvis 

skola och program själva. Några extra resurser att hämta ifall en klient med extra 

behov dyker upp upplevde Tintin inte var möjligt. Tvärt emot Isa och Robin hade 

Kim en annan beskrivning av kunskapsnivån inom Kriminalvården som helhet:  

”Jag tycker det är ganska låg kunskap om det, överlag /…/.  Har man bedömt att 

folk kan vara inom Kriminalvården och inte behöver vara på rättspsyk eller 

liknande, då kör vi på liksom /…/. Det känns som att det är ett problem, men det är 

inte ett så pass stort problem att man ska lägga enorma resurser på det.” (Kim, 

klienthandläggare)   

Så väl Tintin som Kims upplevelser av den bristande kunskapen kan vi se att de 

förklarar med hur Kriminalvården som organisation är uppbyggd. Detta kan 

förstås utifrån att Kriminalvårdens sociala kunskapsförråd har sin egen relevans-

struktur (Berger & Luckmann 2011, s. 60). Utifrån Tintin och Kims svar kan vi 

förstå det som att intellektuell funktionsnedsättning inte har en betydande roll i 

Kriminalvårdens sociala kunskapsförråd. Kunskap om annan problematik är av 

större relevans och därför upplever de professionella kunskapen som låg inom 

Kriminalvården avseende detta ämne.  

6.4.2 Kunskapsstöd? ”Nej det tar man reda på själv” 

En enhetlig bild som framkom i intervjuerna var att samtliga professionella 

upplevde en avsaknad av kunskapsstöd från Kriminalvårdens sida. Alla av de 

professionella berättade att de inte kunde minnas att de fått någon utbildning 

gällande intellektuell funktionsnedsättning. Kunskap skaffade de på egen hand. 

”Nej, men det tar man reda på själv /…/. Jag tror inte jag varit på utbildning någon 

gång kring den här frågan.” (Alex, frivårdsinspektör) 

”Ja, det är väl närmast obefintligt skulle jag säga. Jag gick ju Kriminalvårdens 

grundutbildning nu nyligen innan jag började här, och jag kan faktiskt inte minnas 

att det var någon särskild punkt eller del i utbildningen.” (Kim, klienthandläggare) 

En annan åsikt som framkom i intervjuerna var att det finns utbildningar kring 

mycket annat, som exempelvis ADHD och anorexi, men någon utbildning med 

intellektuell funktionsnedsättning i fokus saknas. Professionella beskrev vidare 

hur de tyckte det skulle vara bra med exempelvis en utbildningsdag kring denna 

funktionsnedsättning eller att det blir en del av Kriminalvårdens grundutbildning. 

En efterfrågan av mer utbildning kring intellektuell funktionsnedsättning visar 

även den tidigare forskningen på. I forskningen poängteras att det krävs mer 
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enhetlig utbildning av professionella inom det straffrättsliga systemet avseende 

detta ämne (Hellenbach 2012, s. 21). Avsaknaden av kunskapsstöd från Kriminal-

vårdens sida kan vi förstå som att inom Kriminalvården finns viss kunskap som 

anses relevant för just Kriminalvårdens arbete, medan annan kunskap inte har 

samma status. Intellektuell funktionsnedsättning kan utifrån detta förstås spela en 

liten roll i Kriminalvårdens sociala kunskapsförråd, och därmed blir det inte en 

del av utbildningen (Berger och Luckmann 2011, s. 60). Flera av de professionella 

upplevde dock att de hade andra forum att vända sig till för att få hjälp. Många av 

dem beskrev att de kunde ta hjälp av kollegor, lyfta frågan vid sammanträden eller 

ta hjälp av andra verksamheter så som sjukvården. Detta är en tydlig motpol till 

tidigare forskning, som visar att professionella i många fall inte har kännedom om 

det stöd som finns att tillgå, däribland sjukvården (Jones & Talbot 2010, ss. 4- 5). 

6.5 Utan förståelse blir det inte mycket till hjälp  

I denna avslutande del av resultatet kommer vi att besvara vår tredje 

frågeställning: Hur beskriver professionella inom Kriminalvården att deras 

erfarenheter och kunskap gällande klienter som har en intellektuell funktions-

nedsättning påverkar det återfallsförebyggande arbetet gentemot målgruppen? 
 

En återkommande bild hos de professionella var att deras erfarenhet och kunskap 

i mångt och mycket påverkar deras bemötande gentemot dessa klienter. En av 

frivårdsinspektörerna, Isa, beskrev att hen hade stor nytta av sina erfarenheter i 

mötet med intellektuellt funktionsnedsatta klienter. Isa berättade bland annat att 

det påverkat hen i den bemärkelsen att hen inte är rädd för att möta dessa klienter, 

och att hen fått en förståelse för att man kan behöva förklara något ett flertal 

gånger på olika sätt innan man hittar rätt.  Även Alex beskrev hur hens 

erfarenheter och kunskap bidragit till en ökad förståelse.  

”Många blir ju bara kallade besvärliga. Hon är besvärlig, liksom jobbig. För många 

personer har ju ett annorlunda beteende, som man kan tro är jobbigt. Om man 

däremot kan se att personen har en funktionsnedsättning, då är det lättare. Då kan 

jag börja tänka i andra banor liksom.” (Alex, frivårdsinspektör)  

Alex beskrev vidare hur hen lärt sig att vara så behjälplig som möjligt, att 

exempelvis anpassa tid, plats och rum så att hen kan arbeta återfallsförebyggande 

med just den specifika klienten. De professionellas beskrivningar kan förstås som 

att deras typifieringsscheman har förändrats utifrån deras erfarenheter, de har lärt 

sig att anpassa sitt bemötande på ett visst sätt utifrån klienten de har framför sig. 

Genom beskrivningarna kan vi således se att de professionella modifierat sina 

typifieringsscheman. De uppfattar inte de intellektuellt funktionsnedsatta 

klienterna som typiska klienter inom Kriminalvården utan formar sitt 

handlingssätt genom att exempelvis förklara något flera gånger (Berger & 

Luckmann 2011, s. 44).  
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Alex utsaga gällande att de som professionella ibland kan tolka in klientens 

problematik som något annat, kan förstås genom att de professionella utifrån sina 

typifieringsscheman har konstruerat klienten som en besvärlig och jobbig klient. 

Klienten tillhör därför kategorin ”jobbiga klienter”. De professionella förklarar 

klientens beteende utifrån denna konstruktion, och uppfattar således inte att 

klienten har en intellektuell funktionsnedsättning och därför agerar på ett visst sätt 

(Berger & Luckmann 2011, s. 44). Detta är även något som tidigare forskning har 

visat på. I forskningen framkommer att professionella inom det straffrättsliga 

systemet ibland tolkar klientens svårigheter som orsakade en hörselnedsättning 

snarare än en intellektuell funktionsnedsättning (Whitaker 2013 se Dowse et al. 

2014, s. 177).   

 

Några av de professionella beskrev även hur en bristande kunskap och erfarenhet 

kan påverka deras återfallsförebyggande arbete mot klientgruppen. Exempelvis 

beskrev frivårdsinspektören Jordan att hen saknade insikt i innebörden av en 

intellektuell funktionsnedsättning. Hen beskrev att detta bland annat kan leda till 

att man som professionell läser in klientens problematik som orsakad av ett 

missbruk, snarare än att det grundar sig i en intellektuell funktionsnedsättning. 

Vidare beskrev Jordan att hens bristande kunskap och begränsade erfarenhet 

gällande klientgruppen kan leda till att hen inte vet vilket arbetssätt som fungerar 

bäst för dessa klienter.  

”Jag har inte insikt i intellektuell funktionsnedsättning och vet därför inte vilket 

arbetssätt som fungerar bäst. Det förhindrar mig absolut. Det leder ju exempelvis 

till att jag inte vet vad jag ska trycka in i verkställighetsplanen för att personen ska 

få den bästa vård och behandling som jag kan erbjuda.” (Jordan, frivårdsinspektör)  

Det Jordan beskriver skulle enligt oss kunna förstås utifrån hens typifierings-

scheman. I Jordans typifieringsscheman ingår kategorin ”missbrukare”. I mötet 

med klienten uppfattar och förstår Jordan klienten som en missbrukare och 

kommer således agera utifrån detta. Jordan beskrev dessutom att hen sakande 

insikt i vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär. Detta kan förstås som 

en bidragande faktor till varför hen uppfattar klienten som en missbrukare istället 

för en intellektuellt funktionsnedsatt klient, då Jordans typifieringsscheman 

påverkas av hens sociala kunskapsförråd (Berger & Luckmann 2011, ss. 43, 57).  

 

En av klienthandläggarna, Kim berättade en annan sida av hur en bristande 

kunskap kan påverka arbetet: 

”Om en person inte verkar kunna få ihop det i ett program och vi inte har resurser 

för att hjälpa båda, då kanske man måste välja. Då lägger man kanske hellre fokus 

på andra klienter, där det inte är dömt att misslyckas. På så sätt hamnar de här 

klienterna utanför.” (Kim, klienthandläggare)  
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Vidare beskrev Mio hur dålig kunskap och dålig förståelse leder till att man blir 

fyrkantig och kanske hanterar en situation på ett mindre adekvat sätt. Som 

professionell förstår du kanske inte att klienten missköter sig på grund av att han 

har en bristande förmåga att förstå. Mio beskrev att en bättre förståelse hos de 

professionella hade lett till att man kunde ta sig runt problemet på ett annat sätt, 

och att det på så vis skulle bli bättre för klienten. Mios och Kims beskrivningar 

kan enligt oss förstås utifrån begreppet roller. De är professionella inom en 

institution, Kriminalvården, där en viss ordning och vissa normer gäller (Berger 

och Luckmann 2011, ss. 91-92). Kim berättade hur en bristande kunskap leder till 

att man väljer det alternativ man vet fungerar, ett program för en klient som 

fungerar i grupp. Kims beskrivning kan förstås som att genom att vara en del av 

institutionen, har Kim lärt sig ett visst sätt att förhålla sig på. Hen har resurser att 

förhålla sig till, och institutionen kan ha lärt Kim att arbeta effektivt. Att lägga tid 

på en klient där det är ”dömt att misslyckas” kan tänkas krocka med tanken att 

arbeta effektivt. Att effektivitet är en central del inom Kriminalvården framgår 

exempelvis av Kriminalvårdens värdegrund (Kriminalvården 2007).  

 

Mios beskrivning gällande att professionella ibland kan agera ”fyrkantigt” kan 

också förstås som att de professionella agerar utifrån sina roller. Inom 

Kriminalvården finns ett visst sätt som du förväntas agera utifrån eftersom du är 

en del av verksamheten (Berger och Luckmann 2011, ss. 91-92). I värdegrunden 

beskrivs exempelvis hur de professionella ska arbeta ”personligt men inte privat” 

(Kriminalvården 2007). Ett försök från de professionella att hantera denna distans, 

skulle kunna yttra sig genom att de agerar ”fyrkantigt” i vissa aspekter av sitt 

bemötande, för det är så de har lärt sig att man gör inom Kriminalvården. 
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7. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer vi föra en avslutande diskussion kring studien och de fråge-

ställningar som har besvarats. Studiens fjärde frågeställning gällande hur det 

återfallsförebyggande arbetet kan förbättras med utgångspunkt i studiens resultat 

kommer också att besvaras. Vi kommer dessutom föra en kritisk reflektion, för att 

sedan avsluta med förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med vår studie har varit att analysera hur professionella inom Kriminal-

vården beskriver klienter med en intellektuell funktionsnedsättning. Vidare har vi 

haft för avsikt att analysera hur de professionella upplever att deras förståelse av 

dessa klienter påverkar deras återfallsförebyggande arbete. Med utgångspunkt i 

studiens resultat har en del av syftet också varit att åskådliggöra hur det återfalls-

förebyggande arbetet med denna klientgrupp kan förbättras. För att analysera vårt 

empiriska material har vi tagit utgångspunkt i socialkonstruktivismen och 

observationsteorin. De socialkonstruktivistiska begrepp som har används i studien 

är roller, det sociala kunskapsförrådet och typifieringsscheman. Utifrån 

observationsteorin har begreppen distinktioner och blinda fläcken använts.  

 

Först och främst önskar vi lyfta att studien har bidragit till en ökad uppmärksamhet 

på intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom Kriminalvården. Ett flertal av de 

som har intervjuats i studien har poängterat att de med anledning av deltagandet i 

studien har börjat reflektera kring intellektuell funktionsnedsättning på ett annat 

sätt. Exempelvis har en del av de professionella berättat att de uppdaterat sina 

kunskaper gällande nedsättningen genom att läsa aktuell forskning. Andra har 

berättat att studien öppnat deras ögon för att vissa av deras klienter faktiskt kan 

ha en intellektuell funktionsnedsättning. Att studien har ”öppnat” upp för fler 

tankar gällande klientgruppen ser vi som en stor seger. Bara detta skulle kunna 

leda till en ökad förståelse, en ökad kunskap och därmed en positiv utveckling av 

det återfallsförebyggande arbetet.  

 

Nu till det mest centrala i studiens resultat. Studiens visar på att det råder någon 

form av allmän bild bland de professionella gällande vad en intellektuell 

funktionsnedsättning innebär. Samtliga av de professionellas beskrivningar av 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter verkar utgå från en tanke gällande att 

dessa klienter inte har samma förmåga till förståelse som andra. Att de profession-

ella beskriver klientgruppen på liknande sätt kan förstås utifrån att de besitter 

rollen som professionella inom en och samma organisation. Beskrivningar kan 

således uppfattas vara färgade av den sociala miljö som de är verksamma inom 

(Berger & Luckmann 2011, ss. 91-92).  
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Något som de professionella inte gav en lika enhetlig bild av är klientgruppens 

förekomst inom Kriminalvården. Vissa av de professionella upplevde att intellekt-

uellt funktionsnedsatta klienter var vanligt förekommande, medan andra beskrev 

denna klientgrupp som ovanlig. Den varierande uppfattningen gällande 

klientgruppens förekomst skulle kunna förstås utifrån de professionellas utsagor 

gällande att det kan vara svårt att uppfatta orsaken bakom en klients problematik. 

Med hjälp av de valda teorierna skulle detta kunna tolkas som att de professionella 

observerar och konstruerar en klient på olika sätt. När en professionell exempelvis 

uppfattar en klient med missbruksproblematik kan en annan tolka svårigheterna 

som orsakade av en intellektuell funktionsnedsättning (Luhmann 2012, ss. 110, 

139). Den splittrade bilden kan enligt oss också tyda på att det råder en förvirring 

gällande innebörden av en intellektuell funktionsnedsättning. Flera av de 

professionella som intervjuades i studien beskrev exempelvis en osäkerhet 

angående vad som ryms inom ramen för funktionsnedsättningen. Denna förvirring 

upplever vi även finns i den tidigare forskningen då begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning används på skilda sätt i olika studier. 

 

Vidare kan vi se en variation i de professionellas beskrivningar av sin kunskap 

gällande intellektuellt funktionsnedsatta klienter. De varierade beskrivningarna 

verkar främst grunda sig i informanternas tidigare erfarenheter av funktions-

nedsättningen. Utifrån socialkonstruktivismen kan detta förstås som att tidigare 

erfarenhet av målgruppen resulterar i ett större kunskapsförråd. Tvärtom kan 

flertalet av de professionellas beskrivningar av en dålig kunskap förstås utifrån att 

de har få erfarenheter av intellektuellt funktionsnedsatta klienter (Berger och 

Luckmann 2011, s. 57). Att de professionella lägger så stor vikt vid sina tidigare 

erfarenheter när de beskriver sin kunskapsnivå uppfattar vi som naturligt. Detta 

då samtliga informanter i studien uppgett att de inte fått någon utbildning av 

Kriminalvården gällande funktionsnedsättningen. 

 

Gällande de professionellas erfarenheter från arbete med klientgruppen inom 

Kriminalvården kan vi slå fast att flera av informanterna upplevde att strukturen 

inom verksamheten var mindre lämpad för intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter. Detta då Kriminalvården har ett visst förhållningssätt som inte alltid 

sammanfaller väl med klientgruppens behov. Vidare uppgav flera av de 

professionella i studien att de ibland upplevde en känsla av otillräcklighet då de 

inte kunde möta alla de behov som intellektuellt funktionsnedsatta klienter kan 

ha. Den i vissa fall bristande samverkan uppgavs förstärka denna känsla. Samtliga 

informanter i studien beskrev också att vissa av de återfallsförebyggande 

insatserna går att anpassa för klientgruppen medan andra insatser är mer problem-

atiska. Exempelvis uppgavs grupprogram vara svåra att anpassa, medan 

sysselsättningen beskrevs fungera bra även för denna klientgrupp.  
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I de professionellas beskrivningar av hur deras kunskap och erfarenheter påverkar 

det återfallsförebyggande arbetet gentemot intellektuellt funktionsnedsatta 

klienter framstår bemötandet som mest centralt.  De informanter som upplevde 

sig ha god kunskap och erfarenhet av arbete med funktionsnedsatta beskrev bland 

annat att de visste vad funktionsnedsättningen innebar och att de därför kunde 

anpassa det återfallsförebyggande arbetet. De informanter som uppgav sig ha 

bristande kunskap och begränsade erfarenheter menade att detta kunde leda till att 

de inte uppfattade funktionsnedsättningen hos klienterna, utan tolkade in 

problematiken som något annat. Vidare reflekterade de kring att detta skulle 

kunna leda till en dålig anpassning av insatserna gentemot klientgruppen. 

 

När vi nu har beaktat de mest centrala delarna i studiens resultat ska vi gå in på 

vår sista frågeställning: Hur det återfallsförebyggande arbetet gentemot klienter 

med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras utifrån studiens resultat? 

Likt vad som anges i den motion från vänsterpartiet (Björlund 2015) som vi lyfte 

i problemformuleringen upplever vi att det finns ett flertal förbättringsområden 

inom Kriminalvården avseende arbete med funktionsnedsatta klienter. En tydlig 

förbättring som vi kan se är att professionella får ta del av utbildning gällande 

intellektuell funktionsnedsättning. Mer utbildning och därmed bättre kunskap 

skulle kunna leda till ökade förutsättningar för att de professionella ska kunna 

uppmärksamma en intellektuell funktionsnedsättning. Vidare skulle det exempel-

vis kunna bidra till en bättre vetskap gällande vilka insatser som är lämpliga för 

dessa klienter, och därmed en bättre verkställighet för klienterna. Alternativ som 

kom upp under intervjuerna var att utbildningsdagar skulle införas samt att ämnet 

skulle beaktas i Kriminalvårdens grundutbildning. Genom dessa insatser skulle en 

enhetlig kunskap hos professionella inom Kriminalvården kunna uppnås.  

 

Vidare uppgav samtliga informanter i studien att en vanlig insats i det återfalls-

förebyggande arbetet är grupprogram, men att denna insats är mindre lämpad för 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter. En förbättringsmöjlighet skulle utifrån 

dessa beskrivningar kunna vara att speciella grupprogram utvecklas för individer 

som har denna funktionsnedsättning. Dock är det viktigt att reflektera kring att 

specialutvecklade program för denna klientgrupp skulle kunna innebära en mängd 

svårigheter. Exempelvis kan insatsen vara svår att införa då det enbart finns ett 

fåtal klienter som har dessa svårigheter på de olika verksamheterna. Insatsen 

skulle även kunna uppfattas vara stigmatiserande då den tydligt skiljer klienten 

från andra individer som kommer i kontakt med Kriminalvården.  

 

Något som också beaktas i studiens resultat är samverkan med andra verksam-

heter.  Flera av de professionella beskrev att samverkan behövs för att återfall i 

brottslighet ska kunna förhindras, någon behöver ta vid då individen lämnat 

Kriminalvården. Utifrån de professionellas beskrivningar kan vi se att de finns 

stora möjligheter till förbättring inom detta område. Ett tätare samarbete mellan 
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olika verksamheter skulle kunna leda till att den intellektuellt funktionsnedsatta 

individen får det stöd som hen är i behov av. Slutligen upplevde flera av de 

professionella att Kriminalvårdens struktur inte är anpassad för den aktuella 

klientgruppen och att detta ibland hindrade dem i det återfallsförebyggande 

arbetet. Med utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska begreppet roller skulle 

detta kunna förstås utifrån att de professionella handlar i enlighet med de 

traditioner och normer som råder inom Kriminalvården. För att det återfalls-

förebyggande arbetet ska kunna förbättras krävs således en förändring av 

strukturen inom Kriminalvården. Detta är något som kan tänkas ta lång tid och 

vara beroende av de attityder som finns i samhället som helhet. Förändringen kan 

tänkas behöva starta i samhället genom att funktionsnedsatta individer situation 

får större utrymme i samhällsdebatten. Om dessa individer skulle få större 

utrymme i debatten, skulle detta i förlängningen troligtvis även påverka strukturen 

inom Kriminalvården och leda till en förbättring av det återfallsförebyggande 

arbetet.  

 

Som en sista del innan vi går in på den kritiska reflektionen, önskar vi relatera vår 

studie till den tidigare forskningen. I förhållande till den tidigare forskningen 

anser vi att vår studie ger en något mer positiv bild gällande hur väl Kriminal-

vården går att anpassa utifrån intellektuellt funktionsnedsatta klienter. Exempelvis 

visar vårt resultat på att individuella behandlingsprogram finns att tillgå för 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter, medan en studie av Ellem (2012, s. 132) 

tyder på att dessa insatser helt saknas i Australien. Samma studie visar också på 

att intellektuellt funktionsnedsatta klienter inte tilldelas något arbete under tiden 

för sin verkställighet, vilket inte alls verkar vara ett problem utifrån resultatet i vår 

studie. Inom den svenska Kriminalvården uppges sysselsättning kunna anpassas 

väl till de särskilda behov som dessa klienter kan ha. Utöver den något ljusare bild 

som resultatet ger gällande anpassning visar studien på likande resultat som 

internationella studier. De intellektuellt funktionsnedsatta klienterna beskrivs på 

liknande sätt och en klar bild gällande klientgruppens förekomst inom 

Kriminalvården verkar varken kunna ges utifrån vår studies resultat eller i den 

tidigare forskningen (se exempelvis Cant & Stranden 2007, ss. 174, 177; 

Søndenaa, et al. 2008, s. 1130). Likt i den tidigare forskningen visar även vårt 

resultat på att de professionella behöver mer utbildning för att kunna öka sin 

kunskap och medvetenhet om klientgruppen (se exempelvis Ali et al. 2016, s. 

196).  

7.1 Kritisk reflektion 

De teoretiska utgångspunkterna i studien har bidragit till en ökad förståelse för 

hur professionella inom Kriminalvården exempelvis beskriver intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter. Genom att vi utgick från de valda teorierna i analysen 

av intervjumaterialet har de professionellas beskrivningar och upplevelser tolkats 

utifrån ett individperspektiv men också utifrån tanken om att Kriminalvården som 



 54 

institution påverkar de enskilda professionellas konstruktioner. Detta har 

inneburit att vi har analyserat de professionellas beskrivningar utifrån vad som är 

möjligt för dem att observera, deras kunskapsförråd samt deras typifierings-

scheman. Samtidigt har informanternas beskrivningar tolkats med utgångspunkt i 

deras roll som professionella inom Kriminalvården. Valet av att utgå från 

socialkonstruktivismen och observationsteorin i arbetet med studien har inneburit 

att andra förklaringar till de professionellas utsagor har valts bort. Exempelvis 

skulle de professionellas beskrivningar och upplevelser kunnat analyseras utifrån 

ett tydligare fokus på interaktionen mellan de professionella och Kriminalvården 

som institution. Ett annat alternativ hade kunnat vara att studien lyftes ytterligare 

en nivå för att på så sätt möjliggöra en förståelse av de professionellas utsagor 

utifrån en samhällelig kontext.  

 

En annan, enligt oss, viktig aspekt att beakta i den kritiska reflektionen är att vi 

har haft en öppen ingång till intellektuell funktionsnedsättning i studien. Vi har 

exempelvis valt att inte begränsa oss till en viss grad av funktionsnedsättningen 

vilket medförde att de professionella fick möjlighet att reflektera fritt. Under 

intervjuerna blev det dock tydligt att de professionella kände en osäkerhet 

gällande innebörden av en intellektuell funktionsnedsättning. Att det profession-

ella beskrev en osäkerhet eller förvirring kring funktionsnedsättningen kan 

upplevas som problematiskt i förhållande till vår studie. Den rådande förvirringen 

kan exempelvis ha inneburit att de professionella beaktat andra nedsättningar i 

sina beskrivningar vilka inte är i fokus för vår studie. Exempelvis kan vissa av de 

professionellas utsagor ha grundat sig i en tanke angående att klienter som enbart 

har en ADHD-diagnos också ryms inom ramen för en intellektuell funktions-

nedsättning. Vidare kan den begränsade kunskapen gällande funktions-

nedsättningen som flertalet av de professionella beskrev anses bidra till ytterligare 

osäkerhet gällande de professionellas möjligheter att identifiera den för studien 

aktuella klientgruppen. Under intervjutillfällena framgick det emellertid att de 

professionella och vi utgick från en snarlik bild av målgruppen. Detta innebär 

dock inte att vi med säkerhet kan ange att vi och de professionella talade om 

samma målgrupp. Det enda vi kan konstatera är att informanternas utsagor 

grundade sig i deras reflektioner gällande intellektuellt funktionsnedsatta klienter, 

och som vi angett tidigare är det just dessa reflektioner och beskrivningar som är 

av intresse i vår studie.  

 

En ytterligare kritisk reflektion gällande studien är att vi enbart behandlat klient-

handläggares och frivårdsinspektörers beskrivningar och upplevelser. Detta har 

inneburit att vi bortsett från ett flertal andra yrkesgruppers perspektiv. Genom att 

intervjua fler eller andra yrkesgrupper hade studien kunnat få ett annat eller mer 

komplext resultat. En yrkesgrupp som exempelvis hade kunnat vara relevant att 

intervjua i förhållande till studiens syfte är programledare på olika frivårdskontor 

och anstalter. Intervjuer med denna yrkesgrupp hade exempelvis kunnat resultera 
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i att studien fått ett mer tydligt perspektiv på behandling. Även intervjuer med 

kriminalvårdare hade kunnat bidra till ett annat perspektiv i studien. Denna 

yrkesgrupp hade exempelvis kunnat beskriva sin kunskap gällande intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter på ett annat sätt än de frivårdsinspektörer och 

klienthandläggare som har intervjuats i studien.  

 

Vidare önskar vi lyfta att studiens resultat främst utgår från de mönster som vi 

funnit i det empiriska materialet. Detta innebär att uttalanden från endast en eller 

ett fåtal av informanterna ibland har fått falla åt sidan till förmån för de 

beskrivningar som vi ansåg behandlade liknande ämnen och/ eller utgick från 

liknande resonemang. Uttalanden som vi ansåg visade på kontraster i materialet 

har dock rapporterats i resultatet. Vidare har studiens resultat angetts med hjälp 

av en del citat. De citat som använts i presentationen valdes ut på grund av att dem 

uppfattades som karaktäristiska och målande för resultatet. Vårt sätt att presentera 

studiens resultat kan tänkas ha påverkat vilka aspekter i materialet som fått störst 

utrymme. Om någon annan hade genomfört studien kanske hen hade valt att lyfta 

andra delar i materialet vilket hade bidragit till att studien delvis fått ett annat 

fokus. Vad som behandlas i studien kan även ha påverkats av vår så kallade blinda 

fläck. Blinda fläcken är ett observationsteoretiskt begrepp vilket innefattar de 

aspekter som inte kan observeras av en individ på grund av omedvetna 

distinktioner (Luhmann 2012, s. 110; Michailakis 2008, ss. 27-29). Vi är 

medvetna om att det säkerligen finns delar i vårt material som fallit utanför våra 

observationer och som därmed inte har beaktats i studien. 

7.2 Förslag till vidare forskning  

Under arbetet med studien har vi inte funnit en enda studie som behandlar 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter inom den svenska Kriminalvården. 

Behovet av forskning som behandlar klientgruppen i en svensk kontext framstår 

således som stort överlag. Vi kan dock i relation till vår studie se två primära 

områden där mer forskning behövs. I studien har vi tagit utgångspunkt i de 

professionellas perspektiv, vilket innebär att de intellektuellt funktionsnedsatta 

klienternas uppfattningar inte har beaktats. Vidare forskning som lyfter klient-

gruppens perspektiv av exempelvis deras situation inom Kriminalvården skulle 

således vara av stort intresse. Ett annat förslag till vidare forskning är att 

undersöka hur Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete faktiskt ser ut 

gentemot klienter som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ett tillvägssätt 

för att kunna studera detta hade exempelvis kunnat vara observationer i 

kombination med intervjuer. På detta sätt hade man kunnat få en klar bild över 

arbetet med målgruppen och därmed också få insikt i vilka förbättringsområden 

som kan anses vara av relevans för Kriminalvårdens verksamhet.  
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9. Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Innan intervjun påbörjas 

Förklara studiens syfte och nämn varför studien är viktig att genomföra. 

 

Redogör för intervjuns upplägg 

 Tidsram, cirka en timma. Fungerar det bra för dig? 

 En av oss håller i intervjun, en för stödanteckningar.   

 Är det okej att intervjun spelas in?  

 

Presentera etiska krav 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet  

 

Har du några frågor innan vi påbörjar intervjun? 

 

Inledning 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

 

Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården? 

 

Vad har du för utbildning?  

 

Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter?  

 

Skulle du kortfattat kunna beskriva vilka klienter det är som kommer i kontakt 

med Kriminalvården? 

 

Intellektuell funktionsnedsättning  

Den målgrupp som är fokus för vår studie är klienter med intellektuell 

funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning skulle även kunna benämnas 

som utvecklingsstörning, kognitiv funktionsnedsättning eller mental retardation. 

Vi har valt att använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Vilket begrepp känner du dig mest bekväm med?  

 

Intellektuell funktionsnedsättning finns även i olika grader men vi har valt att inte 

låsa oss till någon av dessa grader då vi är intresserad av dina tankar och 

reflektioner. Det finns inga rätt och fel.  
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Hur skulle du beskriva en individ med intellektuell funktionsnedsättning? 

 

Hur vanligt förekommande skulle du säga att det är med intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter inom Kriminalvården?  

 

Har du mött en klient inom Kriminalvården som du misstänker var intellektuellt 

funktionsnedsatt?  

 Om ja, vad fick dig att uppmärksamma att klienten hade/kan ha haft en 

intellektuell funktionsnedsättning? 

 Om nej, tror att det beror på att dessa klienter inte finns inom 

Kriminalvården eller för att dessa klienter inte är synliga för dig? 

 

Kunskap 

Hur skulle du beskriva den kunskap som finns inom Kriminalvården när det gäller 

att arbeta med klienter som är intellektuellt funktionsnedsatta?  

 

Hur upplever du din kunskap gällande intellektuell funktionsnedsättning?  

 

Hur skulle du beskriva det kunskapsstöd du fått/ får inom Kriminalvården 

gällande individer med intellektuell funktionsnedsättning? 

 

Återfallsförebyggande arbete  

En av Kriminalvårdens huvudsakliga uppgifter är att antalet personer som 

återfaller i brott ska minska.  

 

Vilka insatser skulle du beskriva som de vanligaste i ert återfallsförebyggande 

arbete?  

 

Hur skulle du beskriva att det återfallsförebyggande arbetet kan anpassas för 

intellektuellt funktionsnedsatta klienter?  

 

Vilka erfarenheter har du av återfallsförebyggande arbete med intellektuellt 

funktionsnedsatta klienter inom Kriminalvården? 

 

Hur tänker du att du skulle kunna dra lärdom från dessa erfarenheter i ditt 

återfallsförebyggande arbete med intellektuellt funktionsnedsatta klienter?  

 

Tidigare under intervjun pratade vi om din kunskap och dina tankar om 

intellektuell funktionsnedsättning. Hur tänker du dig att dina uppfattningar om 

intellektuell funktionsnedsättning påverkar det återfallsförebyggande arbetet med 

målgruppen?  
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Avslutning 

Nu har vi fått ställa alla de frågor som vi planerat. Vill du göra något tillägg eller 

ändra något som vi redan diskuterat under intervjun? 

 

Finns det något ytterligare som du tänker på men som vi har missat att behandla? 

 

I annat fall, hör av dig om du kommer på något mer. Vi undrar även om vi får 

höra av oss till dig om det skulle vara så att vi vill veta något mer eller få ett 

förtydligande av något som sades under intervjun? 

 

Tack så mycket för att du ställde upp för en intervju! 
  


