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FÖRORD   
 
Logopedi inom Kriminalvården är ett nytt ämne som fångade fem studenters intresse på Lunds 
Universitetet redan när det nämndes i början av deras utbildning. Våren 2015 skrevs därför denna 
uppsats samt systeruppsatsen ’Behov av logopedisk kompetens för kvinnliga klienter och klienter 
med annat modersmål inom Kriminalvården – fokus på rehabiliterande insatser och möjlighet till 
kommunikation’ (Berghe Tressol, Johansson & Mabrouk, 2015), båda inspirerade av ämnet. 
Uppsatserna har sin grund i gemensamt intervjumaterial och viss bakgrundsinformation, men är 
skilda i inriktning, analys och diskussion. De personer som deltar i intervjuerna har anknytning till 
Kriminalvården, antingen som anställd, tidigare verksam inom eller själv tidigare intagen.   
 
Vi vill ge vårt varmaste tack till alla som bidragit med sina kunskaper, erfarenheter, tankar och 
funderingar. Ett särskilt tack till samtliga intervjudeltagare och handledare, utan er hade denna 
uppsats aldrig varit möjlig.   
 



 

ABSTRAKT 
 
Behovet av logopedisk kompetens för enspråkiga klienter inom Kriminalvården undersöktes 
genom intervjuer med personer med koppling till Kriminalvården. Den befintliga nationella 
forskningen om språkliga svårigheter hos klienter är begränsad och är utifrån författarnas 
kännedom inte genomförd av logopeder. De 15 personer som deltog i intervjuerna bestod av 
psykologer, lärare, präst, programledare för Kriminalvårdens behandlingsprogram samt tidigare 
klienter. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades genom tematisk analys. Resultaten 
visade att deltagarna upplevde att det fanns språkliga och kommunikativa svårigheter hos 
klienterna. Sådana svårigheter hade i viss utsträckning påverkat deras arbete och klienternas 
deltagande. Samtliga deltagare såg ett behov av logopedisk kompetens. Resultaten ger 
implikationer för logopedisk verksamhet inom ramarna för Kriminalvårdens organisation.  Studien 
syftar till att belysa behovet av vidare nationell forskning rörande förekomsten av språkliga 
svårigheter och behov av logopedisk kompetens inom Kriminalvården.     
 
 

Nyckelord: Språkstörning, dyslexi, pragmatik, ADHD, klienter, kriminalitet, brottsförebyggande 
åtgärder  
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1. INLEDNING	  
 
Sambandet mellan språkliga svårigheter och kriminalitet är i Sverige ett outforskat område, inte 
minst inom logopedin. Denna uppsats syftar till att undersöka behovet av logopedisk kompetens 
genom intervjuer med personer med anknytning till Kriminalvården. I Sverige är Kriminalvården 
den organisation som ansvarar för klienters verkställighet. Kriminalvården arbetar för att bryta den 
onda cirkeln av kriminalitet och tilldelades 2015 en budget på 7884 miljoner kronor av regeringen 
(Regeringen, 2014). En viktig del av arbetet är att förebygga återfall i brott och det är rimligt att 
anta att en del av budgeten går till behandlingsprogram, utbildning och andra insatser för klienter. 
Kriminalvårdens vision är att klienterna ska ha bättre möjligheter till ett lagligt liv efter avslutad 
kriminalvårdsvistelse än före verkställigheten (Kriminalvården, u.å J.).  
 
Studier har visat att utbildning är ett skydd mot kriminalitet (Hemphill et al., 2009). 
Kriminalvårdens egna undersökningar har även visat att återfall i brott minskar vid utbildning 
(Kriminalvården, 2014). Samtidigt är det vanligt förekommande med ofullständig eller bristande 
skolgång bland Kriminalvårdens klienter. Forskning, främst internationell, har dessutom visat att 
det finns en förhöjd förekomst av språkliga svårigheter bland klienter inom kriminalvård (Snow & 
Powell, 2011, Sanger, Creswell, Dworak & Schultz, 2000). Det kan diskuteras om det finns ett 
samband mellan språklig svaghet och klienternas bristande skolgång. Mycket av den behandling 
och utbildning som sker inom Kriminalvården är språkligt baserad. Detta kan öka risken för att 
språkligt svaga klienter kan ha svårigheter att medverka i eller motiveras till att välja den 
behandling och/eller utbildning som erbjuds. Detta kan tros påverka utfallet av insatserna inom 
Kriminalvården och klientens möjlighet till laglig sysselsättning och anpassning till samhället 
efter avslutad verkställighet. 
 
I dagsläget finns det inget samarbete mellan logopeder och kriminalvård i Sverige. Den befintliga 
nationella forskningen om språkliga svårigheter hos klienter är begränsad och utifrån författarnas 
kännedom finns inte någon logopedisk undersökning. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
behovet av logopedisk kompetens för enspråkiga klienter inom Kriminalvården. Ursprungstanken 
var att träffa klienter, men detta var inte möjligt på grund av gällande säkerhetsföreskrifter. 
Uppsatsen baserades därför på intervjuer med personer som på ett eller annat sätt har anknytning 
till Kriminalvården. I uppsatsen intervjuades psykologer, lärare, speciallärare, programledare för 
Kriminalvårdens behandlingsprogram, präst med uppdrag inom Kriminalvården samt klienter som 
tidigare varit intagna vid anstalt. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades därefter 
genom tematisk analys. Syftet med att intervjua olika yrkesgrupper var att få en så bred inblick 
och spridning av perspektiv som möjligt.   
 
Uppsatsen är explorativ och avser att belysa behovet av vidare logopediska forskningsprojekt 
rörande språkliga svårigheter hos klienter. Förhoppningen är att logopeder i framtiden skulle 
kunna samarbeta med befintliga yrkesgrupper verksamma inom Kriminalvården i frågor om 
brottsförebyggande åtgärder som rehabilitering och utbildning.  
 
Kriminalvården benämner sina intagna som klienter och därför används denna benämning även i 
denna uppsats.  
 
 
2. BAKGRUND 
	  
2.1. Logopedisk verksamhet 	  
 
Logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter och hur de bör 
bedömas och behandlas (Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008). Syftet med logopedisk 
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behandling är att förbättra kommunikationsförmågan, men behandlingens utformning skiljer sig åt 
för språkstörningar hos barn och vuxna. Behandlingen går ofta ut på att ändra patientens beteende 
i olika avseenden. Patienten görs medveten om sin kommunikation och hur 
kommunikationsproblemen kan hanteras i olika situationer. Det ges oftast även indirekt 
behandling i form av råd och stöd till anhöriga och berörd personal (Nettelbladt & Samuelsson, 
1998). 
 
Språk ses inte som en enhetlig förmåga utan består av flera delförmågor som kan delas in i olika 
domäner. Domänerna utgår från tre områden; form, innehåll och interaktion. Till området form 
hör fonologi, som innefattar både språkljud (fonem), melodiska aspekter (prosodi) och grammatik. 
Den semantiska domänen rör innehållsaspekter av språket, det vill säga ords betydelse. Det tredje 
området interaktion handlar huvudsakligen om pragmatik. Pragmatik är den övergripande 
kommunikationsförmågan och själva språkanvändningen i en social kontext. Den pragmatiska 
domänen inbegriper även icke-verbal kommunikation så som ögonkontakt, gester och mimik. En 
språkstörning innebär svårigheter inom ett eller flera av dessa domäner, ju fler svaga domäner 
desto gravare språkstörning. Förutom svårigheter med produktionsförmågan kan även svårigheter 
med förståelse finnas i de olika domänerna (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 
 
2.1.2. Pragmatik, kommunikation och ADHD 	  
 
I logopedisk verksamhet ryms förutom språkliga förmågor även arbete med grundläggande 
kommunikation. Pragmatik är en del av den språkliga förmågan och innebär hur språket används i 
samspel med andra i specifika situationer. Nedan följer exempel på pragmatiska svårigheter och 
hur dessa kan yttra sig:   

- Svårigheter med socialt samspel och turtagning. Det kan vara svårt att upptäcka och reda ut 
missförstånd. 

- Nedsatt förmåga att förstå indirekthet och tolka underliggande mening, som vid ironi, 
skämt och artighetsfraser. Det är svårt att tolka bildspråkliga uttryck som metaforer 
(exempelvis ’arg som ett bi’ eller ’kasta ett öga på’). Tolkningen blir istället bokstavlig. 

- Svårt att förstå eller producera sammanhängande tal och berättelser. 
- Svårigheter att anpassa sig till samtalspartner eller kontext. Talaren kan vara övertydlig 

och ge för mycket eller underförstå och inte ge tillräckligt med information till 
samtalspartnern. 

- Nedsatt förmåga att vidhålla topikstruktur. Att kunna vidareutveckla, introducera och hålla 
sig till ett samtalsämne, utan att abrupt byta ämne. Samtalsämnet kan få nya och för 
samtalspartnern oväntade inriktningar. 

- Lexikala aspekter med ordmobiliseringsproblem och icke-förväntade ordval. Svårigheter 
att göra lämpliga ordval och förstå abstrakta ord. Bristande lexikal organisation och 
förståelse av överordnande begrepp (sparv och skata hör till det överordnade begreppet 
fåglar).     

 
Det kan vara komplicerat att identifiera pragmatiska svårigheter då de främst visar sig vid 
belastande situationer. En sådan situation kan vara att försöka förstå sammanhängande 
information under en lektion i skolan. Svårigheternas uttryck förändras över tid och är svåra att 
fånga upp genom traditionell testning. De upptäcks oftast inte förrän i senare delen av 
förskoleåldern. Pragmatiska svårigheter är vanligt förekommande och en del av symtombilden vid 
neuropsykiatriska tillstånd, som autismspektrumtillstånd och ADHD (Nettelbladt, 2013). Trots 
normal begåvning kan personer med ADHD ha svårt med inlärning och exekutiva funktioner. 
Exempel på exekutiva funktioner är arbetsminne, planering, affektreglering, internalisering av tal 
och förmåga till problemlösning (Barkley, 1997). Förekomsten av ADHD är högre hos pojkar än 
hos flickor (Barkley, 2006). Arbetsminnet är en kognitiv modell över hur hjärnan bearbetar och 
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samtidigt lagrar information över en kortare tid. Utifrån modellen är troligen arbetsminnet 
avgörande för flera kognitiva och språkliga aktiviteter, och av vikt vid språkinlärning. Bristande 
exekutiva funtioner som arbetsminne kan därför också leda till nedsatt språkförmåga (Nettelbladt, 
Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008).  
 
Den pragmatiska förmågan och språkförståelsen är oftast mer påverkade än den expressiva 
språkförmågan vid ADHD. Den nedsatta språkförståelsen kan leda till att missförstånd lätt uppstår 
och leder till konflikter. De pragmatiska nedsättningarna kan även leda till svårigheter att föra ett 
lyckat samtal. Det kräver att man kan hålla sig till ett ämne, bevara en röd tråd, ta olika perspektiv 
och kunna avgöra hur mycket information som behövs för att anpassa ett samtal till den man talar 
med. Det är ofta svårt att skapa struktur och sammanhang och samtidigt reflektera över det man 
hör. Andra svårigheter är förmågan att använda språket som ett verktyg för att göra jämförelser, 
dra slutsatser och förstå sammanhang. Personer med ADHD kan fastna på detaljer och missa det 
centrala budskapet i utsagan (Bruce & Thernlund, 2008).  
 
Det är inte ovanligt att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har låg självkänsla 
efter att ha upplevt många misslyckanden i tidigare inlärningssituationer. Barn med ADHD kan 
ofta få aggressiva utbrott vid minsta motgång. Sannolikt ligger grunden till detta i begränsad 
språklig och kommunikativ förmåga, som är väsentliga faktorer för självreglering och 
problemlösning. På grund av den nedsatta språkförmågan är det viktigt att barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får tillgång till adekvat behandling, råd och strategier till 
att utveckla språk och kommunikationsförmågan (Bruce & Thernlund, 2008). Neuropsykiatriska 
tillstånd är även nära sammankopplade med språkstörning. Det är därför viktigt att utreda även 
språk- och kommunikationsförmågan hos barn som utretts vid neuropsykiatrisk klinik. Förmågan 
till språk och kommunikation är viktig både för den psykosociala utvecklingen och all kunskaps- 
och färdighetsinlärning. Att få stöd och hjälp med språket påverkar således barnets möjligheter till 
utveckling och skolframgång (Bruce, 2010). 
 
 
2.1.3. Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
 
Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi används ofta, men inte helt korrekt, som synonymer. 
Dyslexi är en diagnos som utgör en specifik undergrupp till det mer generella begreppet 'läs- och 
skrivsvårigheter' (Häggström, 2010). Definitionen av dyslexi har varierat under tidens gång och är 
ännu inte definitiv. Dyslexi klassas som en specifik inlärningssvårighet med bakomliggande 
neurologiska orsaker och kännetecknas av svårigheter med snabb och/eller korrekt ordigenkänning 
samt nedsatt stavnings- och avkodningsförmåga. Svårigheterna ska ha sin grund i språkets 
fonologiska komponent. Det finns ofta en diskrepans i förhållandet till övriga kognitiva förmågor 
och svårigheterna ska inte gå att förklaras av ofullständig skolgång eller otillräcklig läs- och 
skrivexponering (Gustafson, 2009).   
 
Skriftspråket och det talade språket använder sig av samma lexikon, men att föra ett samtal eller 
att skriva kräver olika färdigheter av användaren. Vid användandet av skriftspråket förväntas den 
som skriver att formulera sig på ett sätt så att läsaren får all den bakgrundsinformation som behövs 
för att förstå kontexten. Däremot sker i talat språk direktkontakt mellan två personer och de kan 
istället använda sig av kroppsspråk som exempelvis gester (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 
2008).  
 
Tidiga språkliga svårigheter har visat sig vara svåra att växa ifrån och kan kvarstå i någon språklig 
form, upp till tonåren och även vuxenlivet (Naucler & Magnusson, 1998). Det är inte ovanligt att 
dessa tidiga svårigheter senare tar sig form av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Snowling, 
Bishop & Stothard, 2000).	  Förmågan att läsa och skriva påverkar en person på flera plan. Att stöta 
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på hinder vid utvecklingen av läs- och skrivförmågan kan leda till besvikelse och frustration. 
Svårigheterna påverkar personens självförtroende och motivation för aktiviteter som involverar 
läsning och skrivning. Kraven på skriftspråklig kompetens är stora både i skolan och i samhället i 
stort. I dagens informationssamhälle måste man kunna sålla bland stora textmassor, anpassa 
läsningen efter vilken sorts text som läses och kunna granska information kritiskt. Detta ställer 
krav på god skriftspråklig kompetens både avseende flyt och förståelse (Häggström, 2010). Läs- 
och skrivförmågan kan påverka även i vuxenlivet med yrkes- och studiemöjligheter. Det kan vara 
svårt att få, behålla och utvecklas inom ett arbete med sådana svårigheter. Det kan även vara svårt 
att delta i samhället för man saknar redskap för att skaffa information, ta reda på det man behöver 
veta för att sätta sig in i viktiga frågor och fatta avgörande beslut. I dessa fall tillhandahålls 
information istället via någon annans tolkning och uttrycksform (Witting, 1996).	  
 
 
2.2. Kriminologi och svensk kriminalvård 
	  
2.2.1. Historik	  	  
 
För att förstå dagens kriminalvård med relevans för logopedi ges en kort historisk översikt. 
Utformningen av straff har förändrats över tid. I Europa var ursprungligen fysiska straff såsom 
avrättning, spöstraff och stympning en väsentlig del av straffbilden. Straffet kom senare att 
definieras mer som en åtgärd avsedd att leda till brottslingens förbättring och anpassades mer efter 
den skyldiges person. Inom loppet av några årtionden avvecklades kroppen som måltavla och 
straffen var inte längre lika omedelbart fysiska (Foucault, 2003). 
 
I Sverige skedde under delar av 1700-talet förändringar med reformer mot en mer human riktning. 
Dödsstraffen begränsades och förbudet mot tortyr stärktes. Under 1800-talets tidigare hälft 
föreslogs att kroppsstraff skulle ändras till frihetsberövning och bortlåsning från samhället. Senare 
infördes en strafflag grundad i preventionstanken och straffens huvudsyfte skulle nu vara att 
förebygga brott. Den brottsling som dömdes till frihetsstraff skulle även få behandling så att han 
kunde anpassas till samhället. 1965 trädde brottsbalken i kraft och dess påföljdssystem 
utvecklades utifrån den såkallade behandlingstanken. Man utgår från att brottslingen är en produkt 
av den sociala miljön och den påverkan han utsatts för utifrån. Straffet skulle ha sin grund i den 
straffades behov av vård och behandling och fokus lades på att förebygga återfall i brott. 
Behandlingstanken fick kritik för att liknande brott kunde få olika påföljder. Kritiken ledde till 
förändringar som innebar att straffvärdet i brottet som begåtts skulle speglas i straffet, där grövre 
brott skulle ge längre straff. Behandlingsperspektivet skulle ges stort utrymme under 
verkställigheten och innehållet skulle anpassas så att verkställighetstiden förebyggde återfallande i 
brott (Ekblom, Engström & Göransson, 2006). 
 
 
2.2.2. Aktuella teorier med anknytning till Kriminalvården 	  
 
Lika viktigt som en historisk överblick över straffets utformning är en beskrivning av hur man sett 
på orsaker till brott över tid, fram till moderna teorier om kriminalitet och avvikande beteende. 
Från början var orsaksförklaringarna biologiska. Människor föddes som kriminella och man kunde 
utläsa kriminella drag ur form på huvudet, armslängd eller kroppsform. Det fanns även 
psykologiska förklaringar som kopplade kriminalitet till en viss personlighetstyp, att vissa 
människor utvecklade en omoralisk eller psykopatisk personlighet. Båda synsätten har fokus på att 
felet ligger hos individen och inte samhället. Orsakerna ligger utanför personens kontroll, men har 
samtidigt sin grund i personens kropp eller medvetande. Senare flyttades fokus från det 
individuella perspektivet till teorier med grund i de sociala och kulturella sammanhang där 
avvikelsen uppträder. Sociologiska teorier kring brottslighet grundar sig i synsättet att det finns ett 
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ömsedigt beroende mellan normalt och avvikande. Det som kan ses som normalt i ett sammanhang 
kan uppfattas som avvikande i ett annat (Giddens, 2003).  
 
Ett synsätt som bidrar ytterligare till förståelsen av kriminalitet är stigmateorin (Goffman, 2014; 
Giddens, 2003). Teorin om stigma har sin grund i socialpsykologin och rör sambandet mellan 
avvikande beteende och det omgivande samhällets reaktion eller förväntningar. I teorin är det 
främst det erkända samhällets stigmatisering av en person som avvikande som orsakar dennes 
fortsatta utveckling mot en avvikande identitet. Är en person oförmögen att upprätthålla en viss 
identitet kan detta leda till att denne avskiljer sig från den förhärskande normen. Personen kan 
dessutom välja att avstå från att skapa en relation till samhället (Goffman, 2014). Det är viktigt att 
poängtera att avvikelse och kriminalitet inte är synonymer utan överlappar snarare i vissa 
avseenden. Kriminalitet kan ses som en snävare inriktning inom allt som begreppet avvikande 
innefattar (Giddens, 2003).   
 
Världen, vårt vetande och vår kunskap kan ses som socialt konstruerade förhållanden, där språket 
spelar en central social roll. Språket är något som människor skapar tillsammans. Samhället är en 
mänsklig produkt och att vara människa innebär att vara social. Människan inom en bestämd 
kultur har skapat beteenden som externaliseras och sprids till andra människor. Beteendena sprids 
ut och anammas av samhället som bildar institutioner och normer. Barn som växer upp behöver 
internalisera dessa beteenden och gradvis anamma samhällets värderingar för att kunna förstå 
andra personers handlingar och för att deras verklighet ska bli meningsfull (Wenneberg, 2010).  
 
Flertalet studier har visat att kvaliteten på relationen mellan vårdnadshavare och spädbarn har stor 
betydelse för senare social utveckling (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005). Enligt John 
Bowlbys anknytningsteori är det avgörande för ett barn vilken typ av interaktion de haft med sina 
föräldrar. Barnet söker närhet och föräldrarna besvarar barnets vokalisation och leende, vilket 
skapar en relation mellan barn och föräldrar. Bowlby menar att dessa instinkter att söka social 
kontakt hos såväl barn som föräldrar är biologiskt förankrade. Anknytningen startar när barnet är 
biologiskt redo att besvara föräldrarnas signaler och de kan börja framkalla olika beteenden hos 
barnet (Bowlby, 2010). Denna process där barn gradvis lär sig sociala beteenden kallas 
socialisering. Den primära socialiseringen sker i barndomen, där lär sig barnet språket och 
grundläggande beteendemönster från familj och föräldrar (Giddens, 2003). Idealiskt för barnets 
språkliga utveckling är när den vuxnes interaktion befinner sig precis ovanför barnets förmåga 
men inom den möjliga proximala zonen. Den vuxne kan använda sig av barnanpassat språk där 
den vuxne anpassar sin språkliga nivå till att stämma överens med barnets (Nettelbladt, Håkansson 
& Salameh, 2007). Vygotskijs proximala utvecklingszon definieras som skillnaden mellan en 
persons faktiska nivå och den nivå som personen kan uppnå med hjälp eller handledning från 
vänner eller vuxna (Vygotskij, 1978). Den sekundära socialiseringen pågår större delen av livet 
och börjar när barnet börjar röra sig i andra miljöer än hemmet. Familjen som socialiseringsagent 
tas över av förskola, skola, kamrater och organisationer. Samspel i dessa miljöer hjälper personen 
att lära sig de normer och värderingar specifika för den kategorin (Giddens, 2003). Ett senare steg 
är personens utveckling av moral och samhälleliga värderingar. Barnet utvecklas från att inte bry 
sig om regler till att se regler från auktoriteter som föräldrar som oföränderliga. Vuxen moral 
innebär att sociala regler i viss mån kan ses som godtyckliga överenskommelser som kan ändras 
och ifrågasättas. Personen inser att lydnad av auktoriteter inte är nödvändigt eller alltid önskvärt 
och brytandet av regler är inte alltid fel eller straffbart (Parke & Gauvain, 2009).  
 
 
2.2.3. Kriminalvårdens organisation 	  
 
Kriminalvården är en del av rättsväsendet som ansvarar för fängelser, frivård och häkten och 
arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Deras viktigaste mål är att minska återfallen i 
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brott och att bryta den onda cirkeln av kriminalitet (Kriminalvården, u.å A.) Kriminalvården i 
Sverige består av 47 anstalter, häkten och frivårdskontor (Kriminalvården, u.å B.). Anstalterna är 
uppdelade i tre olika säkerhetsklasser; 1, 2 och 3. Säkerhetsklass 1 har högst säkerhet och 
bevakning för att minimera rymnings- och fritagningsrisken. Säkerhetsklass 3 är den lägsta 
säkerhetsklassen och saknar direkta rymningshinder (Kriminalvården, u.å C.).  
 
En person som misstänks för ett brott kan begäras häktad (Kriminalvården, u.å D.). Döms 
personen blir påföljden antingen böter eller att avtjäna sitt straff i frivård eller på anstalt. Varje 
klient inom Kriminalvården får en personlig verkställighetsplan. Kriminalvården ansvarar för 
planeringen och planen görs i samtycke med klienten. I planen dokumenteras vad klienten 
planeras göra under strafftiden samt behov av insatser för att förebygga återfall i missbruk eller 
brott. Verkställighetsplanen är indelad i två delar; utredning och plan. I utredningen samlas 
information om klientens eventuella missbruk, familj, bostad, utbildning, ekonomiska och sociala 
situation samt en risk- och behovsbedömning. Bedömningen ligger sedan till grund för planering 
av eventuella behandlingsinsatser. Innehållet i planen har betydelse för vilken sysselsättning 
klienten kommer att ha på anstalten (Kriminalvården, u.å E.). Varje klient måste ha en 
sysselsättning under sin vistelse vid anstalt, men klienten har möjlighet att påverka vilken, så 
länge denne inte är dömd till ett behandlingsprogram. Sysselsättningen kan vara deltagande i 
behandlingsprogram, utbildning, arbete eller annan strukturerad verksamhet. Det finns även 
möjlighet att välja mellan olika utbildningar; yrkes-, högskole-, gymnasie- eller 
grundskoleutbildning (Kriminalvården, u.å F.). 
 
KRIS – Kriminellas revansch i samhället är en ideell förening där före detta kriminella och 
missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Klienter kan efter avslutad verkställighet välja 
att gå med i KRIS. Den som friges och är motiverad till förändring behöver stöd. Grundidén är att 
KRIS möter upp klienten vid fängelset när frigivningen sker. För att kunna bli en fullvärdig 
medlem i KRIS och få föreningens stöd krävs att personen ställer upp på deras fyra honnörsord; 
hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet (KRIS, u.å.). KRIS är en gemenskap för den 
som söker ett värdigt liv, där ingen är mer eller mindre värd än någon annan. Föreningen är ett 
komplement, och inte en ersättning till de stödinsatser som samhället i övrigt har att erbjuda. 
KRIS erbjuder bland annat muckhämtning, enskilda samtal på häkte eller anstalt, 
boendeverksamhet, kurser och utbildningar samt fritidsaktiviteter. KRIS mål är att hjälpa 
människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att 
erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk (KRIS, u.å.). 
 
 
2.2.4. Behandlingsprogram och utbildning inom Kriminalvården	  
 
Under 2013 användes inom Kriminalvården 11 godkända behandlingsprogram för frivården och 
13 för anstalt (Kriminalvården, u.å G.). De olika behandlingsprogrammen utgår från att behandla 
missbruk, minska återfall, förändra beteende eller minska aggressionsproblematik, våld mot 
partner eller sexualbrott (Kriminalvården, u.å H.). Av de klienter som frigavs 2014 hade 32 % valt 
att delta i en behandling. Klienter med längre straff valde i större utsträckning att delta i ett 
program än de som avtjänade ett kortare straff. De klienter som valde att delta i behandling valde i 
större utsträckning ett kortare program än ett längre (Kriminalvården, u.å G.).  
 
Majoriteten av behandlingsprogrammen utgår från kognitiv beteendeterapi; KBT (Kriminalvården, 
u.å H.), vilket innebär att klienterna får insikt om sina beteenden och själva kan åstadkomma en 
förändring. Kognitiv beteendeterapi innebär att man förbättrar sin situation genom att förändra sitt 
beteende, sitt tankesätt gentemot sin tidigare uppfattning och tolkning av sin omgivning och sig 
själv. Tanken med terapin är att man genom inlärning ska kunna förändra befintliga beteenden. 
Det kan även inkludera att tolka olika situationer enligt speciella mönster och idéer som individen 
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själv är omedveten om (1177 Vårdguiden, 2013). Terapin baseras på självupplevda 
problemområden och uppgifterna ska utföras i den egna vardagen (Farm, 2008). 
 
ETS (Enhanced Thinking Skills) är ett av Kriminalvårdens behandlingsprogram med relevans för 
den logopediska utgånspunkten. Programmet utgår från KBT och står på svenska ungefär för 
‘förbättrade kognitiva färdigheter’. Syftet med ETS är att göra klienten uppmärksam på sitt eget 
tankemönster och kognitiva förvrängningar som leder till ett kriminellt beteende. Programmet 
handlar om att ändra klientens sätt att tänka, främja den kognitiva problemlösningen och på så sätt 
minska risken för kriminalitet. Programmet utgår från sex olika block; problemlösning, sociala 
färdigheter, kreativt tänkande, effektivt tänkande, självkontroll och perspektivtagande. 
Behandlingen baseras på att klienterna i gruppen får spela rollspel, arbeta med olika övningar samt 
hemläxor. Programmet bedrivs i grupp med fem till åtta deltagare på anstalter och inom frivård 
runt om i Sverige. Programmet leds av gruppledare som ansvarar för gruppen och som beslutar 
huruvida en person passar i gruppformatet eller borde tilldelas ett individuellt baserat program 
(Kriminalvården, 2012).  
 
Utbildning inom Kriminalvården 
Tidigare nämndes att varje klient ska ha en sysselsättning under domens verkställighet och det 
finns möjligheter att bedriva studier. Kriminalvårdens studier liknar de vuxenutbildningar som 
finns i Sverige. Bland klienterna som väljer att studera är studier vanligast på grundskole- eller 
gymnasienivå snarare än högskolenivå eller yrkesutbildning (Kriminalvården, u.å F.). Väljer en 
klient att studera och får avgångsbetyg under sin fängelsevistelse innebär detta att klienten har 
större chans till jobb när verkställigheten är över (Kriminalvården, u.å I.). 
  
För att undersöka hur utbildningen som ges på anstalt påverkar klienternas läs- och skrivförmåga 
genomfördes 2005 en undersökning av Herkner och Samuelsson (2005) på uppdrag av 
Kriminalvården. Förutom läs- och skrivförmåga undersöktes även klienternas syn på sina egna 
möjligheter till att studera på anstalter och deras uppfattning om de olika studieformer som 
erbjöds. I undersökningen jämfördes en grupp som själva valt att delta i den utbildning som 
erbjöds på respektive anstalt, med en grupp klienter från samma anstalter som inte valt att studera. 
Resultatet visade att klienterna i studiegruppen förbättrat sig signifikant i förhållande till 
kontrollgruppen vad gäller fonologisk ordavkodning (att ljuda sig till ett ord), ordläsning och 
stavning. Studiegruppen skattade dessutom sina egna läs- och skrivfärdigheter högre efter än 
kontrollgruppen på samtliga uppgifter (Herkner & Samuelsson, 2005). 
 
Hösten 2006 gjordes en kartläggning av klienters utbildningsbakgrund och studiebehov oavsett 
vald sysselsättning. Resultaten visade att utbildningsnivån är generellt låg och majoriteten (57 %) 
av klienterna deltog inte i någon utbildning under sin anstaltsvistelse. Gruppen av klienter som 
valt att inte studera hade i större utsträckning inte fullföljt någon utbildning tidigare och många av 
dessa bedömde sig ha stora skriftspråkliga svårigheter. Utifrån kartläggningen drogs slutsatsen att 
fokus för utbildningssatsningar inom Kriminalvården borde vara att informera och motivera unga 
klienter med låg utbildningsnivå till att delta i undervisning. Man ansåg även att det behövs 
utbildning med fokus på grundläggande läs- och skrivfärdigheter (Eriksson-Gustavsson & 
Samuelsson, 2007). 
 
 
2.2.5. Statistik om Kriminalvårdens klienter 	  
 
Kriminalvården genomförde 2013 en kartläggning av klienter, både inom frivården och på anstalt, 
rörande bland annat sysselsättning före verkställigheten, utbildningsbakgrund samt diagnoser. 
Målet var att genom ett urval kunna beskriva de klienter som avtjänade en påföljd inom 
Kriminalvården under ett år. Urvalet i den del av kartläggningen som refereras till i denna uppsats, 
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‘samtliga klienter inom Kriminalvården’, bestod av sammanlagt 2142 klienter med antingen 
anstaltsvistelse, elektronisk intensivövervakning, någon form av skyddstillsyn eller villkorlig 
frigivning med övervakning. Urvalet uppges vara representativt för klientpopulationen, vilket 
innebär att det kan ingå klienter med annat modersmål än svenska. Nedan följer en 
sammanfattning av redovisad statistik från denna kartläggning (Kriminalvården, 2014). 
 
I kartläggningen undersöktes klienternas sysselsättning och inkomst före verkställigheten. En 
fjärdedel av Kriminalvårdens klienter var aktiva inom arbetsmarknaden, en fjärdedel var 
arbetssökande och 4 % studerade. Inkomstkällan för klienter stämde till största delen överens med 
den huvudsakliga sysselsättningen. 24 % av klienterna hade försörjningsstöd som är ett skyddsnät 
för personer med tillfälliga ekonomiska problem. Personer som får försörjningsstödsbistånd ska 
vara helt utan ekonomiska resurser. Var tionde klient fick sin inkomst via sjukersättning. 
Sjukersättning får personer mellan 30-64 år som av någon anledning troligtvis aldrig kommer att 
kunna jobba heltid igen. Ungefär 5 % av de deltagande klienterna försörjs av någon annan person 
(Kriminalvården, 2014). 
 
Även klienternas utbildningsbakgrund och högst fullföljda utbildning undersöktes. Av klienterna 
hade ungefär 21 % fullgjort gymnasieutbildning, 35 % av klienterna hade gått nioårig grundskola 
och cirka 6 % hade eftergymnasial utbildning. 10 % hade en yrkesutbildning, 2 % hade gått på 
folkskola, 12 % hade ingen fullföljd utbildning och 13 % av klienterna hade okänd 
utbildningsnivå. Av de klienter som hade kontakt med Kriminalvården hade ungefär 0,5 % gått i 
särskola, vilket motsvarar 200 personer under ett år (Kriminalvården, 2014).  
 
I diagrammet nedan visas jämförelsen mellan klienternas utbildningsbakgrund och Statistiska 
Centralbyråns siffror för Sveriges generella befolknings högst fullföljda utbildning i procent. Den 
övre stapeln för respektive diagram motsvarar Sveriges befolkning och den nedre motsvarar 
Kriminalvårdens klienter.  

Källa: Kriminalvården, 2014 
 
Läggs andelen klienter utan någon fullföljd utbildning ihop med dem som högst har grundskole- 
eller folkskoleutbildning, motsvarar det drygt hälften av Kriminalvårdens klienter. Den 
motsvarande siffran för Sveriges befolkning är en femtedel. En tredjedel av Sveriges befolkning 
har en eftergymnasial utbildning, motsvarande siffra bland klienterna är sex procent. 
Klientpopulationen har således en generellt lägre utbildningsnivå än Sveriges befolkning i sin 
helhet (Kriminalvården, 2014). 
 
ADHD och beteendestörningar inom Kriminalvården 
Nästan hälften av klienterna på anstalter eller villkorligt frigivna har under sin tid i 
Kriminalvården diagnostiserats med någon form av psykiatrisk diagnos eller beteendestörning. 10 
% har fått diagnosen ADHD och 21 % har fått missbruksrelaterade psykiska diagnoser under sin 
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tid i Kriminalvården. Det är inte standard att alla klienters psykiska hälsa utreds utan det krävs att 
klienten själv söker vård med önskan att bli utredd. Ovanstående siffror baseras på de klienter som 
sökt och fått en utredning och det kan därför finnas ett mörkertal bland de klienter som inte ansökt 
eller av annan orsak inte utretts inom Kriminalvården (Kriminalvården, 2014). I Kriminalvådens 
rapport ADHD i Kriminalvården redovisas att ADHD är mer förekommande bland 
klientpopulationer än i den övriga populationen (Lundholm, 2013).  
 
 
2.3. Språkliga svårigheter och kriminalitet	  
 
I följande stycke presenteras ett urval av den forskning som är gjord både avseende riskfaktorer 
gällande utvecklandet av våldsamt beteende och förekomsten av språkliga svårigheter bland 
klienter. En prospektiv studie med över 2000 barn födda 1983, i Victoria, Australien, visade att 
försenad språkutveckling var en viktig riskfaktor för utvecklandet av våldsamt och antisocialt 
beteende i tonåren (Smart et al., 2003). En annan studie visade att en bra anknytning till modern 
och samhörighet och delaktighet i skolan är skyddsfaktorer mot utvecklandet av våldsamt 
beteende. Prediktorer för våldsamhet undersöktes även hos unga i Australien och USA där 
resultaten visade att låga betyg och negativ inställning till skolan var faktorer som senare kunde 
leda till våldsamt beteende (Hemphill et al., 2009). I en studie från USA och Nya Zeeland 
undersöktes sambandet mellan längd på skolgång, självreglering, bristande kontroll och om dessa 
faktorer är kopplade till antisocialt och kriminellt beteende. Resultaten visade att starkast samband 
mellan bristande kontroll och kriminellt beteende hade de män som tidigt hoppat av skolan (Henry 
et al., 1999).  
 
Studier har visat att framtida återfall i brott kan prediceras av svag läsförståelse (Rucklidge, 
McLean & Bateup, 2009) och även att det kan finnas ett samband mellan graden av språkliga 
svårigheter och brottens svårighetsgrad (Snow & Powell, 2011). En studie gjord av Briers (1994) 
visade att risken för återfall minskar drastiskt vid psykosocial och yrkesmässig träning samt 
utbildning. Snow och Powell framhåller att noggranna undersökningar av språkförmågor måste 
göras hos de barn som har svårigheter med tidig läsinlärning och som visar beteendesvårigheter i 
klassrummen, i avsikt att förebygga framtida kriminellt beteende (Snow & Powell, 2011).  
 
Forskningen som är gjord på sambandet mellan språkliga svårigheter och kriminalitet är i 
huvudsak internationell. I Australien undersöktes klienter inom ungdomsvård med uppgifter 
avseende språklig produktionsförmåga samt språkförståelse. Gruppen presterade signifikant lägre 
på uppgifterna i förhållande till en demografiskt liknande kontrollgrupp (Snow & Powell, 2004). I 
en senare studie fann man att 46 % av 100 ungdomsförbrytare bedömdes ha betydande språkliga 
svårigheter (Snow & Powell, 2011). Unga förbrytare presterade även lägre på CELF-3, en 
screening av språkliga förmågor, jämfört med en jämnårig kontrollgrupp (Blanton & Dagenais, 
2007). En stor del av forskningen är gjord av Sanger med kollegor i USA. De fann att intagna 
ungdomar presterade signifikant lägre än kontrollgruppen på ett standardiserat språktest men även 
vid informell och funktionell bedömning av språk. Resultaten visade att 38 % i förhållande till 
kontrollgruppens 4 % uppvisade så stor diskrepans mellan språklig förmåga och intelligens att de 
kvalificerade sig till språklig intervention (Davis, Sanger & Morris-Friehe, 1991). Liknande 
resultat fann de även år 2000 där 22 % av 78 unga intagna, utan historia av logopedkontakt eller 
behandling, identifierades som kandidater för språklig intervention (Sanger, Creswell, Dworak & 
Schultz, 2000). I en undersökning i Storbritannien fann man att i en grupp av unga förövare hade 
mer än hälften en språklig förmåga under medel, varav en stor del bedömdes ha låg till mycket låg 
förmåga. Fynden pekar mot att denna klientgrupp kan sakna de nödvändiga verktygen för att 
kunna ta till sig de verbalt förmedlade behandlingsprogram och utbildningar vars mål är att 
minska brottsåterfall (Bryan, Freer & Furlong, 2007).    
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Davis, Sanger och Morris-Friehe (1991) refererar till de unga förbrytarna som en grupp vars 
språk- och inlärningssvårigheter ofta ej identifierats i unga åldrar (Davis, Sanger & Morris-Friehe, 
1991). I en longitudinell studie i Danmark jämfördes personer som tidigt diagnostiserats med 
språkstörning med personer utan dokumenterade språkliga svårigheter för att se vilken grupp som 
tenderade att begå flest brott. Resultaten visade ingen skillnad mellan grupperna vad gäller det 
totala antalet dömda brott (Mouridsen & Hauschild, 2009). Davis, Sanger och Morris-Friehes 
poäng är att de kriminellt belastade ungdomarna med språkliga svårigheter inte har blivit utredda 
eller fått en diagnos tidigare. Mouridsen och Hauschilds undersökning av personer som i unga år 
diagnostiserats med språkstörning kan i jämförelse med Davis et al.:s fynd inte säga något om den 
faktiska förekomsten av språkliga svårigheter i klientpopulationer.  
 
I Storbritannien har samarbete mellan logopeder och personal inom kriminalvård bedrivits. 
Förbättrade språkförmågor efter logopedbehandling påvisades genom standardiserade språktest 
hos unga kriminella (Gregory & Bryan, 2011). Det gjordes även uppföljande intervjuer med 
personalen om deras upplevelser av samarbetet med logopeder. Personalen var i stort positiva till 
samarbetet och att få ökad förståelse för kommunikativa svårigheter och att få strategier för att 
hantera dessa (Gregory & Bryan, 2013). 
 
Den svenska forskning som är gjord är främst inriktad på förekomst av dyslexi bland klienter. 
Resultaten har varierat och visat en förekomst på 31 % (Alm & Andersson, 1995), 62 % (Lindgren 
et al., 2002) och 11 % (Samuelsson et al., 2000). Orsaken till den varierade förekomsten tros ha 
sin grund i vilken dyslexidefinition studierna utgått från och vilka förmågor som testats. Utifrån 
detta genomfördes en studie i England där man bedömde unga förbrytares läs- och skrivförmåga 
enligt tre olika definitioner och ett fjärde exklusionskriterium. Resultatet visade en förekomst 
mellan 8 och 57 %, beroende på vald definition. Slutsatsen drogs att gruppen hade generella 
språkliga svårigheter, men att läs- och skrivförmågan var betydligt sämre än förväntat utifrån de 
språkliga svårigheterna (Snowling et al., 2000). Herkner och Samuelsson (2005) har diskuterat hur 
lämpliga kontrollgrupper till dyslexistudier inom Kriminalvården är. Klienterna kommer ofta från 
socialt svåra förhållanden med ofullständig skolgång. I normalpopulationen är det betydligt mer 
ovanligt med bristande skolgång och en jämförelse mellan deras läs- och skrivförmåga och 
klienternas kan ge vinklade och missvisande siffror.   
 
 
3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	  
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med kringpersonal undersöka 
behovet av logopedisk kompetens för enspråkiga svensktalande klienter inom Kriminalvården. 
Utgångspunkten för uppsatsen är att klienter inom Kriminalvården kan ha språkliga och 
kommunikativa svårigheter, vilka kan bottna i en språkstörning, dyslexi eller ofullständig 
skolgång. Det kan också röra sig om pragmatiska svårigheter som lett till sociala svårigheter. 
Samtliga svårigheter kan i sin tur påverka förmågan att ta till sig den rehabilitering som 
tillhandahålls av Kriminalvården.  
 
Frågeställningar: 

• Har personer med koppling till Kriminalvården upplevt att det finns klienter med språkliga 
och/eller kommunikativa svårigheter? På vilka sätt yttrar sig dessa svårigheter? 

• Upplever personer med koppling till Kriminalvården att det finns ett behov av logopedisk 
kompetens inom Kriminalvården? 
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4. METOD 
	  
4.1. Deltagare	  
 
15 intervjupersoner, varav 8 män och 7 kvinnor deltog i studien. Intervjupersonerna var tre 
psykologer, varav två är programledare för behandlingsprogrammet ROS, två programledare för 
behandlingsprogrammet ETS, fem lärare, en präst med uppdrag inom Kriminalvården och fyra 
personer som tidigare varit intagna vid anstalt och nu är aktiva inom föreningen KRIS.  Uppsatsen 
berör ett nytt ämne och därför var syftet att rekrytera deltagare med olika perspektiv och relation 
till Kriminalvården. Ingen övre gräns för antalet deltagare fanns utan målet var att få så många 
deltagare som möjligt under den givna tidsperioden. Inklusionskriterierna var att 
intervjupersonerna skulle ha anknytning till Kriminalvården i Sverige med erfarenhet av 
direktkontakt med klienter. En av deltagarna arbetar inte i kontakt med klienter. Denne ansågs 
vara en lämplig deltagare då denne arbetar med ungdomar med beteendeproblematik som befinner 
sig i riskzonen för kriminalitet. Inga direkta exklusionskriterier fanns. Det finns en spridning bland 
deltagarna rörande erfarenhet och koppling till kriminalvård, geografisk tillhörighet, kön samt 
ålder. 
 
  
4.2. Procedur 
	  
4.2.1 Rekrytering av deltagare	  
 
Det ursprungliga syftet med uppsatsen var att kartlägga behovet av logopedisk kompetens inom 
Kriminalvården genom att träffa klienter på anstalter. Enligt Kriminalvårdens riktlinjer tillåts inte 
studenter att träffa klienter och därför utfördes uppsatsen som en intervjustudie med personer med 
anknytning till Kriminalvården.   
 
Deltagare rekryterades utifrån en handledares och en uppsatsförfattares kontaktnät. Handledaren 
kontaktade även forskningsansvarig på Kriminalvården som hänvisade till vidare kontakt med 
ansvarig lärare som bidrog till rekryteringen av övriga lärare. Rekrytering av präst skedde via 
kontakt med Svenska Kyrkan och tidigare klienter genom föreningen KRIS. Psykologer och 
programledare kontaktades via e-mail med förfrågan om att delta i studien. Till alla 
intervjupersoner som kontaktades bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1) som innehöll 
information om samtycke, anonymitet, möjligheten att avbryta sin medverkan i studien samt 
kontaktuppgifter till uppsatsförfattare och handledare. Beslut angående vilka deltagare som skulle 
rekryteras till uppsatsen bestämdes gemensamt med Berge Tressol, Johansson och Mabrouk 
(2015).  
 
 
4.2.2. Intervjuer	  
 
Intervjuerna genomfördes mellan februari 2015 och mars 2015. Intervjuerna varade ca 60 till 120 
minuter och genomfördes i ett avskilt rum på avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi i 
Lund eller på annan plats lämplig för intervjupersonerna. Varje intervju inleddes med en kort 
beskrivning av studien och syftet samt information om samtycke, anonymitet och möjligheten att 
avbryta sin medverkan i studien. 
 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) utarbetades tillsammans med Berghe Tressol, Johansson och 
Mabrouk (2015) och frågorna konstruerades utifrån frågeställningarna. Frågornas fokus har varit 
deltagarnas upplevelser av språkliga svårigheter, om de påverkat deras arbete och om de ser ett 
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behov av logopedisk kompetens inom Kriminalvården. Frågorna användes som riktlinjer för ett 
öppet samtal under intervjuerna och deltagarna uppmuntrades att berätta om egna erfarenheter och 
upplevelser. Inledningsvis i intervjuerna bads deltagarna att berätta om sig själva och sina 
arbetsuppgifter inom Kriminalvården. I intervjuerna ställdes frågan om deltagaren upplever att 
språkliga svårigheter påverkat dennes arbetsuppgifter och därför fick denna fråga stundtals 
anpassas utifrån vilka arbetsuppgifter denne hade. Exempelvis fick frågan anpassas ytterligare till 
de deltagare som tidigare varit intagna vid anstalt, då frågan istället formulerades till om den 
tidigare klienten upplevt att språkliga svårigheter påverkat dennes deltagande i olika aktiviteter 
inom Kriminalvården.   
 
Tid och datum för intervjuerna bestämdes och tanken var att båda uppsatsgrupperna skulle ha en 
representant vid varje intervju. Några av intervjuerna genomfördes som gruppintervju, då ett antal 
deltagare hade gemensamma arbetsplatser. Tre intervjuer, varav en gruppintervju med 
huvudsaklig inriktning på kvinnliga klienter genomfördes med representanter enbart från andra 
gruppen. En av intervjuerna var en gruppintervju där endast en representant medverkade, men 
spelades in och utgick från tidigare konstruerade intervjufrågor. Intervjuerna spelades in med 
appen AVR, på en ipad 2 av märket Apple. Den totala inspelningstiden för samtliga intervjuer 
uppgår till cirka tio timmar. I inspelningarna dokumenteras varken plats eller namn på deltagare. 
På så sätt kan intervjupersonen inte identifieras förutom av uppsatsförfattarna. Samtyckesblankett 
(se bilaga 3) skrevs under av deltagaren antingen vid intervjutillfället eller elektroniskt i efterhand 
via en elektronisk samtyckesblankett utformad på samma sätt som den fysiska.  
	  
	  
4.3. Transkription och analys	  
 
Alla intervjuerna transkriberades ortografiskt, då innehållet snarare än formen är det relevanta i 
intervjumaterialet. Irrelevanta ämnen under intervjun har sammanfattats av transkriptören. Namn, 
gator, platser och annan information som kan leda till att anonymiteten äventyras transkriberades 
med XX. Samtliga intervjuer förutom en transkriberades av en av uppsatsförfattarna. 
Transkriptionerna analyserade därefter genom tematisk analys utifrån Brown och Clarks (2006) 
beskrivning. Tematisk analys innebär att man i de olika intervjuerna ser gemensamma drag som 
sammanställs till teman. Yttranden från intervjumaterialet segmenterades och kodades separat av 
uppsatsförfattarna oberoende av varandra. De kodade sekvenserna i transkriptionerna rubriceras 
med nyckelord som representerar sekvensens innehåll. Med dessa koder kan man se gemensamma 
drag mellan de olika transkriptionerna. Koderna för varje analysperson jämfördes och 
sammanställdes till olika teman. Vissa segment kunde representera olika koder och passa in i flera 
teman men placerade in i det mest dominanta. Intervjufrågorna utgick från ett logopediskt 
perspektiv och därför har inte teman skapats förutsättningslöst utan är färgad av de frågor som 
ställts. Vissa teman är mindre färgade av intervjufrågorna, exempelvis det som i denna uppsats 
omnämns som maskering.  
 
Kodandet resulterade i sex teman; 

- Språkliga svårigheter 
- Läs- och skrivsvårigheter  
- ADHD och pragmatik 
- Maskering 
- Undervisning, behandlingsprogram och andra insatser inom Kriminalvården  
- Behov av logopedisk kompetens  
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4.4. Etiska aspekter	  
  
Deltagarna i studien har informerats med informationsbrev om studiens syfte, metod och att 
deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Denna information gavs även 
inledningsvis i intervjuerna. Intervjupersonerna har genom samtyckesblankett som fyllts i under 
eller efter intervjun godkänt deltagandet.  
 
Medverkande i studien gavs kännedom om att intervjun skulle spelas in, att de avidentifierades vid 
transkription av materialet och att materialet raderas vid avslutad studie. Ljudinspelning motiveras 
av möjligheter till senare transkription och analys. Inga namn, gator, städer eller arbetsplatser 
dokumenteras i varken transkriptioner eller uppsats för att inte äventyra deltagarnas anonymitet. I 
uppsatsen kan enstaka deltagares könstillhörighet identifieras men detta anses inte inskränka 
deltagarnas anonymitet.  
 
Det finns inga kortsiktiga vinster för deltagande forskningspersoner. I ett längre perspektiv finns 
flertalet fördelar med deltagandet då förhoppningen är att uppsatsen ska ligga till grund för vidare 
forskning om förekomst och effekter av rehabiliteringsåtgärder för språksvaga klienter. Vi ser inga 
nackdelar, varken i kort- eller långsiktigt perspektiv med att medverka i studien. Det finns inga 
direkta risker med att delta i uppsatsen, då allt material behandlats med konfidentialitet.   
 
Uppsatsens etiska överväganden har godkänts av den etiska gruppen vid avdelningen för logopedi, 
foniatri och audiologi vid Lunds Universitet. 
 
  
5. RESULTAT	  
 
Den tematiska analysen har resulterat i sex teman relevanta för frågeställningarna. Dessa teman är: 
språkliga svårigheter, läs- och skrivsvårigheter, ADHD och pragmatik, maskering, utbildning, 
behandling och andra insatser inom Kriminalvården samt behov av logopedisk kompetens.   
 
 
5.1. Språkliga svårigheter	  
 
Det framkommer i intervjuerna att deltagarna upplevt att det förekommit språkliga svårigheter i 
deras kontakt med Kriminalvården. Det rör sig om allt från generella språkliga svårigheter, som 
berörs i detta tema, till kommunikativa svårigheter eller svårigheter med att läsa och skriva som 
presenteras i senare teman. Samtliga intervjudeltagare frågades hur de definierade språkliga 
svårigheter. Svaren varierade och det var inte alltid självklart vad som var en språklig svårighet. 
 
Följande svårigheter framkom under intervjuerna: 

• Språkförståelseproblem med svårigheter att förstå muntliga instruktioner. 
• Nedsatt förmåga att tolka abstrakta begrepp, ord och metaforer.  
• Svårigheter i den språkliga produktionsförmågan och att uttrycka sig, med uttal men även 

ordförråd.  
• Svårt att sätta ord på känslor och vad som ingår i känslomässiga begrepp. Det förekommer 

övergeneralisering av känslomässiga ord och begrepp. 
 
En psykolog berättar att de bara träffar en liten andel av klienterna genom behandlingsprogram 
och att det är svårt att få en representativ bild av hela klientpopulationen. 
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”Hur är det egentligen? Får vi klienter till oss där vi uppmärksammar dessa språkliga svårigheter 
eller tvärt om att de finns fast jag inte träffar dem? Var är de nånstans? Hur ser det ut? Men att vi 
märker det i grupperna det gör vi ju men sen om hur många det är egentligen i den här skålen det 
blir ju jättesvårt.”          - psykolog 
 

5.2. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi	  
 
Det framkommer ofta under intervjuerna att det är många klienter som har läs- och 
skrivsvårigheter. Många av deltagarna anser att orsakerna är komplexa och att det ofta finns 
mångfacetterade problembakgrunder med exempelvis ofullständig skolgång. Enstaka deltagare 
berättar att läs- och skrivsvårigheterna ibland har maskerats av störigt beteende eller aggressivitet 
som getts mer uppmärksamhet. 
 
”Kan man inte läsa och skriva så blir det ju ett väldigt konstigt liv, då undrar systemet varför man 
blivit som man blivit, man ska inte skylla på det heller för på vissa sätt har jag valt detta liv själv, 
sen har man valt fel vänner, jag tror att det har mycket med vänner att göra, väljer man fel vänner 
så blir det ju att man gör fel bedömningar och gör fel beslut.”   - tidigare klient 
 
Intervjudeltagarna uppger att svårigheterna märks genom att klienterna själva uttrycker att de har 
svårt eller inte kan läsa och skriva. Det kan även vara så att kringpersonalen märker svårigheterna 
i inlämningsuppgifter, under utbildning eller annan aktivitet. Några deltagare nämner även att 
klienterna kan bli upprörda i situationer där de förväntas skriva. En tidigare klient tror att många 
inte vill erkänna sina svårigheter, speciellt inte inför andra klienter. 
 
Det framkommer även att många klienter inte är diagnostiserade sen tidigare eller utredda för sina 
läs- och skrivsvårigheter. En lärare berättar att klienterna sällan utreds eller diagnostiseras under 
sin tid på Kriminalvården, men att vissa lärare gör pedagogiska utredningar när klienterna ber om 
det. Många uppger att de inte arbetar diagnosbaserat utan utifrån de behov och svårigheter de ser 
hos klienten. Lärarna nämner att det används vissa datorprogram och hjälpmedel för klienter med 
läs- och skrivsvårigheter. Säkerheten är dock ofta ett hinder för användandet av hjälpmedel och 
nya tekniska pedagogiska framsteg inom Kriminalvården. 
 
”Faktum är att det är skrämmande många som läser ut sin första bok på häktet, som aldrig sett 
sista delen, sista termen i en bok, någonsin, trots att de kan ha gått hela vägen upp genom 
gymnasiet, så är första gången de läser ut en bok på häktet.”     - präst  
 
Prästen beskriver att Kriminalvårdens bibliotekarier är exceptionellt skickliga på att avläsa om 
klienterna säger nej till att låna böcker för att de inte vill eller för att de förknippar böcker med 
obehag. När en klient säger nej, brukar bibliotekarien alltid viska ”jag har lättlästa om du vill 
prova”. Det händer ibland att de vill prova, och nästa vecka berättar de stolt att de läst sju sidor av 
boken. 
 

 
5.3. ADHD och Pragmatik	  
 
Psykologer, lärare, präst, programledare och tidigare klienter upplever alla att det finns många 
klienter med symtom som liknar ADHD och/eller koncentrationssvårigheter. Flera deltagare 
upplever en snedfördelning av förekomsten av dessa svårigheter jämfört med andra populationer. 
En lärare berättar att det på deras anstalt görs en form av ADHD-utredning och att den görs om 
klienterna själva eller deras kontaktmän signalerar att det behövs. En annan person berättar att det 
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inte görs utredningar på alla som misstänks ha ADHD. Prästen beskriver varmt de klienter denne 
mött. 

 
”Vi har en väldigt hög procent ADHD killar som har diagnostiserad eller där man inte behöver 
nån diagnos för man har träffat dom mer än en minut, så har det löst sig lite av sig självt på 
diagnosfronten, och också dom här gubbarna i femtioårsåldern som själva diagnosticerade sig på 
sjuttiotalet och sen dess har medicinerat med amfetamin”      – präst 
 
Det framkommer under intervjuerna flera exempel på kommunikativa svårigheter. Både psykolog 
och präst nämner att klienterna har svårt att sätta ord på känslor. Beskrivningarna blir ofta 
kortfattade och onyanserade i form av: ”Jag mår bra eller dålig”. De kan ha svårt att förstå vad 
som ryms i abstrakta ord och känslobegrepp som ångest och använder det till flera olika tillstånd.  
 
Många berättar att samspelet måste fungera i gruppen och man måste följa vissa sociala regler. En 
psykolog och en tidigare lärare redogör för att klienterna kan ha svårt med turtagning och att vänta 
på sin tur. En lärare informerar att denne har arbetat med samtalsregler: Att kunna koppla på en 
fråga, säga något själv, vidareutveckla själv och koppla på en ny fråga, ett samtal som leder till 
någon form av slutsats. En annan lärare anser att det ibland inte är ämnet i sig som är den stora 
träningen eller det stora framsteget utan snarare i sociala förmågor.  
 
En psykolog upplever att klienterna kan ha bristande förmåga att resonera kring konsekvenser, 
vilket leder till låg impulskontroll. De kan ge upp när de inte hinner med att formulera sig med 
hjälp av det internaliserade språket och går istället på impulser. En annan psykolog pekar på att det 
även kan vara svårt med reflektionsförmågan och att reflektera och mentalisera kring sig själv och 
andra. Det framkommer även i intervjuerna att klienter kan ha svårt läsa av signaler och 
situationer.   
 
”Sen finns de som är dömda för sexualbrott som inte kunnat läsa av situationer ordentligt och inte 
förstått nej-signalerna och ändå fortsatt.”      - programledare    
 
Lärare framhäver att många klienter har svårt att förstå sammanhang i text. Det kan visa sig när de 
ska återberätta innehållet och det kan inledningsvis bli väldigt torftigt. Lärarna berättar att de då 
behöver ställa frågor och hjälpa till att utveckla, men att det inte alltid hjälper. En psykolog 
upplever att det kan vara svårt för klienterna att lyssna på andra. De kan lätt fastna i detaljer och 
det kan vara svårt att förstå det viktiga i berättelsen. 
 
Några deltagare uttrycker att svårigheter med att förstå abstrakta begrepp förekommer och kan 
leda till att samtal stundtals blir väldigt konkreta. En psykolog beskriver ett exempel där en klient 
beskrev självkänslan som en rostig bil som man måste underhålla. En annan klient tillägger då att 
hans kompis har en sådan bil och samtalet tog en vändning till att istället prata om den rostiga 
bilen. Ett liknande exempel är att i en övning där en klient uppmanades att tänka att denne rent 
hypotetiskt skulle söka jobb på en restaurang. Klienten svarar att han aldrig skulle göra det för han 
är frisör. Många intervjudeltagare anser att klienterna framförallt har svårt att ta till sig 
instruktioner. De måste ofta repetera instruktionen en gång till och långsamt. Deltagarna 
framhäver att det är viktigt att försäkra sig om att klienten verkligen förstått genom att fråga om de 
förstått och be dem repetera.  
 
 
5.4. Maskering 	  
 
Intervjudeltagarna berättar att trots att de upplevt att vissa klienter har språkliga svårigheter är det 
få som faktiskt har någon diagnos. Några deltagare diskuterar möjligheten att de språkliga 
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svårigheterna kan ha överskuggats av något annat. I uppsatsen används begreppet maskering för 
att benämna denna företeelse. Många intervjudeltagare uppger att man inte vet vad som är de 
grundläggande orsakerna och vad som beror på vad.  
 
”Jag kan inte säga att de sociala beteendemässiga problemen beror på de språkliga problemen, 
det kan dom ju göra naturligtvis, men jag kan iallafall säga att de ofta maskerar, att man inte ser 
de språkliga problemen. Sen tror jag att det är så att om man inte förstår, om man har dåligt 
språk så har man svårt också att formulera vad en situation handlar om, vad som är viktigt och 
vad som är oviktigt. Vi lever ändå i nån sorts berättelsevärld, kan man då inte ens berätta den för 
sig själv så har man väldigt svårt att veta hur jag ska göra och hur jag ska bete mig och då kan ju 
vissa typer av beteendesvårigheter, har jag sett, att förenkla situationen genom att alltid sätta sig 
på tvären, att hitta något sätt att vara på och leva på som inte fodrar så mycket språk” 

- psykolog  
 

Det framkommer under intervjuerna två aspekter av maskering; omgivningen ser inte de eventuellt 
grundläggande problemen eller att personen själv bidrar till maskeringen genom att bete sig på ett 
sätt som distraherar omgivningen från att se de egentliga problemen.  
 
En psykolog förklarar första aspekten som att personal och omgivning inte ser de grundläggande 
problemen utan går på det mest uppseendeväckande beteendet. Han berättar att på detta sätt kan 
språkliga svårigheter överskuggas av beteendeproblematik. Han säger även att det är lätt att missa 
språkliga svårigheter för att klienter och unga ofta uttrycker sig på ett korthugget och aggressivt 
sätt. Uttryckssättet är svårt att se igenom och svårigheterna tillskrivs istället den allmänna 
misskötsamheten, menar psykologen. I linje med detta upplever en programledare att det kan vara 
svårt att veta om en klients misskötsamhet beror på ren trots eller att han inte förstått eller kunnat 
ta till sig informationen. Psykologen säger även att språkliga svårigheter kan vara svåra att urskilja 
från språklig understimulering. Han anger att det vid undersökningar av orsaker till 
beteendesvårigheter ställs frågor om hemmiljö, trauman, missbruk eller om personen är ute på 
dåligheter på fritiden. Han tycker att det är anmärkningsvärt att dessa förklaringar undersöks men 
inte grundläggande förmågor som språk. 

 
”Man resonerar bara om sociala problem och all misskötsamhet och man läser inte sina läxor 
och ingen människa har intresserat sig för deras skrivförmåga, och det borde de upptäcka därför 
att det är väldigt dokumenterat, men då skyller man då på att de har misskött skolan på grund av 
sin allmänna misskötsamhet”        – psykolog  
      
Han anser att en orsak kan vara att det är för få psykologer ute på fältet som förstår den språkliga 
grunden och att vi lever i en språklig verklighet. Han menar att många saknar den språkliga 
blicken och ofta missar grundläggande faktorer och istället letar efter andra orsaker. Han tar 
exempel där man i slutändan upptäcker att personer varken haft missbruksproblem, psykisk 
sjukdom, ADHD eller familjeproblem utan det har visat sig vara ett synproblem. Ännu ett tecken 
på detta anser han vara att trots att det finns skolpsykologer och annan utbildad personal i 
grundskolan så dyker det i gymnasiet upp elever som visar sig ha grav dyslexi. Han berättar att de 
personer han arbetat med som fått en diagnos, även om det bara är en dyslexidiagnos, ofta blir 
beteendemässigt förbättrade. Svårigheterna blir ett avgränsat problem med en orsak och ger 
möjlighet till adekvat hjälp.  
 
Flera deltagare berör den andra aspekten där personen själv kan använda beteende som en 
maskering för att dölja olika svårigheter. Prästen menar att denna maskering kan fungera som ett 
skydd mot identiteten, där det är bättre att vara ”coola killen” än killen som inte förstår eller inte 
kan läsa eller skriva. En lärare framhäver att det både inom Kriminalvården och den allmänna 
skolvärlden finns de elever vars svårigheter inte uppmärksammas. De glider igenom eftersom de 
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nickar på rätt ställen och ser aktiva ut trots att de inte förstått ”ett smack”. En annan lärare 
beskriver ett exempel där klienter kommit med bortförklaringar till sina läs- och skrivsvårigheter. 
De kan säga att de knarkat sönder hjärnan medan läraren anser att det kanske snarare rör sig om att 
klienten aldrig läst en bok eller skrivit en text eller iallafall inte under de senaste tio åren. Prästen 
berättar ur ett klientperspektiv: 
 
”Det funkar inte för mig i skolan, kanske på grund av ADHD, dyslexi, men det fattar jag ju inte, 
utan jag bara märker att det inte funkar .... då är där bara ett sätt att identifiera sig på, som lite 
coola killen, det är att göra sig ett namn på gatan, för den där lösningen som man provade och 
gav upp i årskurs fem, nä gick sådär va.”           - präst 
 
En tidigare klient anser att man lätt tar på sig rollen som den tuffa killen om man i skolan fått höra 
att man tillhör ”OBS-barnen” och stämplats som ett problem som ska ha särskilt stöd. Han menar 
att rollen följer med upp i vuxen ålder och det är svårt att ta av denna mask och försöka 
återanpassa sig. Han misstänker att det är många bland klienterna som egentligen vill ta av sig 
masken.    

 
”Jag kände att det var någonting som inte stämde, jag försökte verkligen att läsa och lära mig, 
men det gick inte. Då blev jag arg, förbannad och irriterad. Då började jag störa dom andra i 
klassen och slogs med andra killar och sådär. Sådär har det sett ut tills jag gick ut sjuan.”  
           - tidigare klient  
  
 
5.5. Utbildning, behandling och andra insatser inom Kriminalvården	  
 
Det framgår på flera håll i intervjuerna att klienternas språkliga svårigheter i olika utsträckning 
påverkat behandlingsprogram och utbildningar. Det framkommer att de språkliga svårigheterna 
lett till missförstånd, dels i kommunikationen med klienten men även när klienten ska ta till sig 
information. Begränsad förståelse av begrepp har stundtals lett till att tiden för 
behandlingsprogrammen gått till att förklara och reda ut missförstånd och gjort gruppen frustrerad. 
En psykolog uttrycker att det är ett väldigt hinder om klienterna behöver skriva och att de har 
många övningar där klienterna ska skriva på blädderblock. En programledare anser att många 
klienter har lättare för att samtala än att läsa och skriva och att dennes aktuella 
behandlingsprogram främst baseras på samtal snarare än skrivuppgifter. Kringpersonalen berättar 
att arbetsuppgifter har behövt anpassas utifrån klientens förutsättningar. Vidare uttrycker 
personalen ett behov av handledning och ytterligare anpassning i sitt arbete med språksvaga 
klienter. En lärare uppger att denne anpassar sitt arbete efter individ och sällan tar del av diagnoser 
eller att dessa är av vikt för dennes arbete. 
 
”Och det hjälper inte att säga till en fånge, gör nu som det står på pappret. Man måste prata, man 
måste tala om, gärna fyra gånger.”        - tidigare klient  
 
Samtliga intervjudeltagare pekar på att många klienter har bristande skolgång. En lärare 
poängterar att det är viktigt att fånga och hålla kvar språksvaga klienter i utbildningar och 
behandlingar som de annars kan avbryta för att de inte förstår eller blir bemötta på rätt sätt.  
 
”Många av våra killar dom har inte gått så mycket i skolan, inte alla men många har mest hängt 
på skolgården och sen har de dykt upp på nån lektion och kört lite stand up comedy och gått igen, 
så att deras skolning är snarare det dom landar i på anstalten sen...”    - präst 
 
Det framkommer i intervjuerna att upplägget på utbildning och behandling inom Kriminalvården 
varierat över tid och mellan anstalt. Det berättas att det idag bedrivs mycket utbildning på distans. 
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En lärare uttrycker att det är svårt att fånga upp klienter med läs- och skrivsvårigheter i 
distansformatet.  
 
”Förr var det bättre skolgång på anstalten, nu är det mycket mailande och så. Kan man inte läsa 
och skriva hur ska man maila och skriva till en lärare som sitter i Haparanda kanske?”  
           - tidigare klient 
 
En deltagande klient uttrycker att det finns väldigt olika behov och att många klienter hade behövt 
en heltidslärare på plats. Vidare uppger en annan klient att det ibland är väldigt grundläggande 
insatser som krävs. En klient berättar att han fått höra på anstalt att hans svårigheter är för stora för 
att läraren ska kunna hjälpa honom. 
 
”För många handlar det mest om att kan jag tyda alla 52 kort i kortleken så räcker det för mig”
           - tidigare klient 
 
Informationen från intervjuerna framhåller att man upplever att det finns problem med vissa 
behandlingsprogram. En tidigare klient menar att förutom 12-stegsprogrammet går många 
program inte på djupet och klienterna får ingen känsla av att äga problemet. I enlighet med detta 
uppger en psykolog att han tror att programmen inte träffar riktigt rätt och att de har för stort fokus 
på att förändra beteenden och minska aggressivitet. Trots de upplevda svårigheterna och problem 
angående språkliga svårigheter i kombination med utbildning och behandling uttrycker flera 
deltagare att man sett positiva effekter av både utbildning och behandling vad gäller språklig och 
kommunikativ förmåga. En av de deltagande klienterna anser även att alla Kriminalvårdens 
insatser behövs och att det är viktigt att det finns bättre möjligheter för klienterna: 
 
”Alla insatser på kriminalvården behövs, och allra helst då att bara kanske försöka lära 
människor, som jag själv då är, att vi fungerar i ett socialt samhälle, att vi fungerar i att 
konversera med andra människor, för det är ju såhär att vi drivs ju mycket av rädslor och har 
man fått höra en gång i skolan att man tillhör de här obs-barnen, man är ett problem som ska ha 
särskilt stöd i skolan, då följer det ju med sen upp i vuxen ålder, så det är jätteviktigt att det finns 
bättre möjligheter faktiskt, möjlighet till att skriva, till att lära sig läsa, och ta tag i de bitarna som 
många av oss faktiskt, som lämnar det livet, har problem med i vuxen ålder...” - tidigare klient 
 
Flera av de tidigare klienterna berättar att det finns klienter som lärt sig läsa och skriva på anstalt, 
dels med hjälp av lärare och personal men att de ibland fått kämpa mycket själva. De nämner även 
att de genom Kriminalvårdens insatser fått verktyg för att kunna hantera situationer efter 
verkställigheten.   
 
“Sen hade jag skaffat mig en massa verktyg också, genom att jag hade gått en massa program och 
sånt. Jag jobbade med mig själv hela tiden och genom det så kunde jag också, när det kom en 
motgång, att jag inte gick ut och söp eller gick ut och gjorde nått kriminellt. För jag hade ändå 
dom här verktygen.”           - tidigare klient  
 
De tidigare klienterna anser att mycket beror på att klienten måste känna ett behov eller motivation 
för att lära sig läsa och skriva. De uppger att några har motiverats av behovet att kunna skriva brev 
inifrån fängelset, för att kunna använda facebook när de kommer ut eller för att böcker varit en av 
få sysselsättningar som funnits till hands. En av klienterna jämför med att han inte lärde sig räkna 
förrän han började knarka, först då behövde han hålla reda på hekton, kilon och siffror. En tidigare 
klient poängterar vikten av att dessa insatser ges under tiden klienten är intagen på 
Kriminalvården: 
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”Var någonstans ska man annars få denna hjälpen om inte när man är inlåst på  kriminalvården. 
Det är inget man tar tag i när man blir frisläppt”      – tidigare klient  
 
 
5.6. Behov av logopedisk kompetens inom Kriminalvården	  
 
Samtliga intervjudeltagare såg ett behov av logopedisk kompetens inom kriminalvården. 
Intervjudeltagarnas svar utgick från två perspektiv;  

− Klienternas: Direkt kompetens riktad till klienter i form av utredning och hjälpmedel 
− Kringpersonalen: Konsultativt arbete gentemot kringpersonalen genom handledning, 

vägledning och fortbildning i deras arbete.  
 
Olika förslag på praktisk utformning av den logopediska kompetensen framkom under 
intervjuerna. Vidare berättade flera deltagare att det är en fråga om resurser. En tidigare klient 
trycker mycket på utmaningen är att fånga målgruppen, där det kan vara svårt att erkänna sina 
svårigheter särskilt framför andra klienter.  
 
”Jag tror jag har blivit mer medveten om det men i början. Hur många killar har suttit där och 
tittat på mig som att varför pratar hon om det här. Har jag tänkt nu. För jag har ju blivit 
duktigare men det kommer ju komma klienter som är svårare och då vore det skönt att fråga nån, 
men du.. just denna fråga, det blev kaos. Hur kan jag ställa den frågan, eller ska jag ställa den 
över huvud taget? Ska jag visa en bild?”      - psykolog 
 
En av psykologerna berättar att han tror att man vid utredningar skulle upptäcka många med 
språkliga svårigheter. Han upplever att några av dem skulle uppfatta det som en nyckel till att 
förstå sig själv och varför deras liv ser ut som det gör. Han tror att språkliga utredningar är mindre 
laddade än begåvningstest och att man lättare accepterar språklig svaghet. Han jämför med andra 
funktionsnedsättningar, där problemet inte läggs centralt hos individen utan i gränssnittet mot 
världen. Han anser att det är en gynnsam ingång när det gäller att bryta beteendemönster. 
 
 
6. DISKUSSION 
 
6.1. Resultatdiskussion 
	  
6.1.1. Förekomst	  
 
Samtliga intervjudeltagare upplevde att det fanns en stor andel klienter med någon form av 
språklig svaghet. Detta är i linje med tidigare forskning där man sett en förhöjd förekomst av 
grundläggande språkliga svårigheter (Snow & Powell, 2011; Blanton & Dagenais, 2007) och 
dyslexi (Alm & Andersson, 1995; Lindgren et al., 2002; Samuelsson et al., 2000) i olika 
klientpopulationer.   
 
I den tematiska analysen av intervjumaterialet framkom flera exempel på kommunikativa 
svårigheter hos klienterna. Svårigheterna stämmer överens med tidigare nämnda pragmatiska 
kategorier (Nettelbladt, 2013). En av kategorierna är svårigheter med socialt samspel och 
turtagning. Denna form av pragmatiska svårighet nämndes av flera intervjudeltagare. Att 
klienterna även hade svårigheter vad gäller förmåga att förstå indirekthet, tolka bildspråk och 
underliggande mening visades i exemplet med svårigheten att förstå bilen som en metafor för 
självkänslan. Svårigheter med att förstå hypotetiska resonemang visades i övningen om att söka 
jobb på restaurang. Förmågan att vidhålla topikstruktur och förstå eller producera 
sammanhängande text är ännu en nämnd svårighet som återfinns i de pragmatiska kategorierna. 
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Resultaten visar även att klienter kan ha svårt att förstå det viktiga i berättelser och lätt fastnar på 
detaljer. Svårigheterna är enligt Bruce & Thernlund (2008) kopplade till den pragmatiska 
förmågan att använda språket som ett verktyg för jämförelser, sammanhangsförståelse och för att 
kunna dra slutsatser (Bruce & Thernlund, 2008). Svårigheterna att benämna känslor och 
överanvändningen av begreppet ångest kan kategoriseras in i de lexikala aspekterna av 
pragmatiska svårigheter. Klienters lexikala organisation och förståelse av överordnade samt 
abstrakta ord och begrepp kan utifrån resultaten anses vara något nedsatt.  
 
Nedsatta exekutiva funktioner och pragmatisk förmåga är vanligt förekommande hos personer 
med ADHD (Barkley, 1997). I resultaten presenteras exempel på svårigheter som kan härledas till 
nedsatta exekutiva funktioner. Några av de exekutiva funktioner som framkommer i resultaten är 
förmåga att resonera, mentalisera, ta olika perspektiv och låg impulskontroll. Resultaten pekar i 
enlighet med tidigare forskning mot en förhöjd förekomst av ADHD bland klienter (Lundholm, 
2013). 
 
Orsakerna till förekomsten av språkliga svårigheter diskuterades i intervjuerna men ansågs vara 
komplexa. Många klienter kommer från en trasslig bakgrund och har bristande skolgång. Detta 
utesluter dock inte möjligheten att man kan ha en språkstörning i grunden. Det går att diskutera 
om klienter har språkliga svårigheter på grund av skolfrånvaro eller om de språkliga svårigheterna 
lett till att de avskilts från skolvärlden. Oavsett vad man anser vara de bakomliggande orsakerna 
till de språkliga nedsättningarna så är de förekommande och behöver åtgärdas.  
 
En intressant och utmanande tanke är om det verkligen är förvånande att personer med 
koncentrationssvårigheter vars skoltid till en stor del försiggått i särskild undervisningsgrupp 
återfinns i klientpopulationen. Klassen eller förskolegruppen kan ses som en socialiseringsagent 
för barnets i dess sekundära socialisering (Giddens, 2003). Att i hög utsträckning skiljas från 
denna grupp kan antas försvåra barnets fortsatta socialiseringsprocess och således även barnets 
inlärning av accepterade sociala beteenden samt förmåga till samspel. Det kan ifrågasättas om det 
är rimligt att förvänta sig att dessa barn ska kunna samspela och fungera i senare utbildning, på 
arbetsplatser eller samhället i stort, när de inte fått möjligheter till denna sociala utveckling i 
tidigare skeenden.  
 
	  
6.1.2. Maskering	  
 
I resultaten framkom det två aspekter av maskering. Aspekterna är inte två fristående komponenter 
utan de samverkar och resulterar i att svårigheterna undgår att upptäckas. I likhet med tidigare 
forskning som visat att språkliga svårigheter inom klientpopulationer ofta inte är utredda eller 
diagnostiserade (Davis, Sanger & Morris-Friehe, 1991; Sanger, Creswell, Dworak & Schultz, 
2000) framkommer det i uppsatsens resultat att klienterna sällan har någon språklig diagnos trots 
att kringpersonalen på ett eller annat sätt uppmärksammat dessa svårigheter. Det är intressant att 
diskutera vad som är orsak och vad som är verkan. Beror det avvikande beteendet i skolan på 
språkliga svårigheter tillsammans med förståelseproblematik eller har man svårt att lära och 
tillägna sig språk i skolan på grund av beteendesvårigheter. Man kan ställa frågan om beteendet 
maskerar språkproblemen eller om beteendet är en funktion av en språklig svaghet. I det senare 
fallet blir beteendet helt enkelt det mer uppseendeväckande problemet och därför mer synligt för 
andra. Som en följd av detta läggs då fokus på beteendeproblematiken snarare än de språkliga 
svagheterna.  
 
Den andra typen av maskering är att personen själv bidrar till att maskera av sina svårigheter. 
Flera deltagare har berättat att om man har svårt för något i skolan så är det lättare att anamma en 
utåtagerande eller skämtsam roll än att förstå eller erkänna att man har svårigheter. Det är lätt att 
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man inte känner gemenskap med andra barn i klassen och istället drar sig till andra umgängen. 
Detta kan härledas till Goffmans stigmateori där en person som inte är förmögen att upprätthålla 
en identitet accepterad av normen kan välja att avskilja sig från denna och inte skapa en relation 
till samhället (Goffman, 2014).  
 
Omgivningens förmåga att tolka signalerna som ett uttryck för språklig svaghet samverkar med 
personens maskering av sina svårigheter. Intervjudeltagare upplever att det kan vara svårt att se 
igenom den ansiktsskyddande masken. Beteendesvårigheterna är det som lyst starkast och därför 
varit fokus för insatserna och inte nödvändigtvis grundläggande förmågor som språk. Insatserna 
kan ses som symtombehandling där djupare bakomliggande orsaker inte undersöks. Det är därför 
viktigt att fånga upp de barn som tidigt visar utåtagerande beteende i inlärningssituationer. 
Förutom neuropsykiatriska utredningar krävs även grundläggande språkliga utredningar. Bruce 
(2010) nämner att språkstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta förekommer 
tillsammans. Barnets skolframgång är avhängig dess möjligheter till stöd och hjälp i den språkliga 
och kommunikativa utvecklingen (Bruce, 2010).  
 
En av de deltagande psykologerna berättade att valet av insatser och åtgärder beror på vilken 
kompetensgrund man utgår från. Det framkomna resultatet är således av vikt inte enbart för 
Kriminalvårdens utbildning utan även för skolväsendet, för att redan där se igenom den eventuella 
maskeringen. Enligt skollagen är skolor skyldiga att tillhandahålla psykologisk kompetens 
(Skolverket, 2013), men ännu inte logopedisk. Därför saknas ofta specialistkompetens för 
språkliga svårigheters uttryck och behandling. I skolverkets riktlinjer framkommer det även att de 
som arbetar inom skolan ska kunna både uppmärksamma och ge stöd till de elever som har behov 
av särskilt stöd (Skolverket, u.å.). Det är anmärkningsvärt att det i en organisation så språkligt 
baserad som skolan inte finns bestämmelser rörande tillgång till specialistkunskap om språkliga 
svårigheters uttryck och behandling. Detta kan vara en anledning till att klienternas svårigheter i 
unga år undgått att upptäckas, utredas och behandlas. Logopedisk kompetens inom skolväsendet 
kan därför leda till att dessa elever uppmärksammas, utreds och ges stöd och intervention. En 
annan effekt av logopeder i skolan skulle kunna vara att barn med socialt svåra hemförhållanden 
och vars föräldrar på ett eller annat sätt är frånvarande och inte svarar på remiss till 
logopedmottagning fångas upp. Möjliga långsiktiga effekter av ökad språklig kompetens i skolan 
kan vara att framtida utanförskap och kriminalitet förebyggs och minskas.  
	  
	  
6.1.3. Påverkan på utbildning och behandlingsprogram	  
 
Många av klienterna inom Kriminalvården har låg utbildningsbakgrund (Kriminalvården, 2014). 
Forskning har visat att både utbildning och behandling varit ett skydd mot kriminalitet och 
minskat återfall i brott (Briers, 1994; Kriminalvården, 2014). Behandling och utbildning inom 
Kriminalvården är således en viktig insats för att klienten ska kunna bryta sitt kriminella mönster.  
Klienten kanske måste byta snarare än bryta sitt mönster, då gamla nätverk måste ersättas av nya 
verktyg och möjligheter till laglig sysselsättning efter verkställigheten.  
 
”Att inte ha några förhoppningar, inget nätverk eller några förhoppningar om att få nått heller, 
det är en väldigt riskabel situation, det är väldigt lätt att gå tillbaka till dom gamla nätverken då. 
Det är den enda möjligheten”        – psykolog  
 
I intervjuerna berättas det om positiva utfall från både behandling och utbildning, men även att 
språkliga svårigheterna har påverkat den utbildning eller behandling som klienten deltagit i. 
Mycket tid har fått läggas vid att reda ut begrepp och missförstånd, och det har lett till att 
grupperna blivit frustrerade. Kringpersonal har försökt anpassa material men uttrycker även att det 
stundtals varit svårt att anpassa materialet. Deltagande klienter uttrycker att de inte alltid fått det 
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stöd de behövt. Det nämns även att det kan vara väldigt grundläggande insatser som krävs. För att 
kunna ge adekvat hjälp i förhållande till nivå krävs mer specifik kunskap om grundläggande 
språkliga förmågor och svårigheter. Insatserna behöver ges i förhållande till klientens proximala 
utvecklingszon. Vygotskijs proximala utvecklingszon utgår främst från barns utveckling (Parke & 
Gauvain, 2007), men kan tillämpas i samtliga inlärningssituationer i olika åldrar. Det är viktigt att 
möta klienten där den är för att denne ska kunna utvecklas. Är nivån på utbildningen för hög finns 
risken att klienten får svårt att delta. Formen på utbildningen är även viktig. Språksvaga klienter 
kan ha svårigheter i vanlig inlärningssituation och har rimligtvis ännu svårare i utbildning som 
bedrivs på distans. Det gäller att hitta vägar till att fånga upp och motivera klienter till utbildning 
och behandling.    
 
Kriminalvårdens klientkartläggning från 2014 visade att nästan hälften av klienterna antingen hade 
ofullständig skolbakgrund eller grundskola/folkskola som högst fullföljda utbildning 
(Kriminalvården, 2014). Mycket av den behandling och utbildning som ges inom Kriminalvården 
är språkligt baserad. En utgångspunkt är att de klienter som är språkligt svaga är de som är i störst 
behov men har störst svårigheter att ta till sig eller motiveras till att delta i studier. Det är rimligt 
att anta att de språkliga svårigheterna inte enbart påverkat möjligheterna till deltagande i studier 
inom Kriminalvården utan även under tidigare skolgång.  
 
Resultaten visar att kringpersonal sällan tar del av eller arbetar utifrån diagnoser. De anpassar 
övningar och undervisning utifrån klientens förutsättningar och anser att en diagnos inte skulle 
påverka undervisningens utformning. Ett individbaserat arbetssätt kan anses bra men inte 
tillräckligt då det är avhängigt personalens kompetens, erfarenhet och engagemang. Det finns 
fördelar att arbeta diagnosbaserat då en diagnos kan ge riktlinjer för studieupplägg, anpassning 
och användbara verktyg. En diagnos kan även ge klienten känslan av ett avgränsat och hanterbart 
problem. Dokumenteras inte förekomsten av svårigheterna genom utredningar kan detta leda till 
ett mörkertal inför de instanser inom Kriminalvården som fördelar ekonomiska resurser. En effekt 
av detta kan vara att de befintliga svårigheterna inte syns. Når inte förekomsten tillika behovet 
dessa instanser avsätts inte resurser till insatser för denna klientgrupp. Detta påverkar sannolikt 
både antalet studieplatser och lärare men även prioritering av handledning och fortbildning för 
kringpersonal.  
 
 
6.1.4. Logopedisk kompetens 

 
Resultaten pekar mot ett behov av logopedisk kompetens inom Kriminalvården. Det framgår att 
kringpersonal stundtals känt ett behov av stöd och anpassning i sina arbetsuppgifter. Logopeder 
kan erbjuda specialistkompetens rörande språkliga svårigheter, deras uttryck och behandling och 
även för skriftspråklig utveckling. Formen på den logopediska kompetensen kan utgå dels från 
klienternas behov men även kringpersonalens. Logopedisk kompetens skulle kunna finnas lokalt 
på anstalt eller i ett regionalt resursteam.  
 
Logopeder skulle kunna arbeta direkt med klienter gällande utredning och diagnostisering av 
språkliga svårigheter samt dyslexi. Det kan även erbjudas direkt intervention och olika sorters 
språkträning i de fall behov finns. Klienternas förbättring av både sin språkliga och skriftspråkliga 
förmåga påverkar deras möjligheter till utbildning och jobb inte bara inom Kriminalvården utan 
även efter avslutad verkställighet.  
 
Logopedisk kompetens skulle även kunna erbjudas i resursform för personal inom 
Kriminalvården. Detta kan innefatta rådgivning och handledning vid frågor och funderingar men 
även fortbildning och kompetensutveckling rörande språkliga och kommunikativa svårigheters 
uttryck, påverkan på utbildning eller behandlingsprogram och hur dessa svårigheter kan mötas. 
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Kringpersonalens fortbildning är viktig då det ofta är de som bedriver och ansvarar för utbildning 
och behandling och måste därför kunna fånga upp och anpassa upplägget utifrån de språksvaga 
klienterna. Det kan även röra sig om att på en mer central nivå vara en resurs vid konstruerande 
och anpassning av utbildnings- och behandlingsmaterial.  
 
I resultatet framkom att intervjudeltagares svar på hur de definierade språkliga svårigheter 
varierade och att det inte alltid var självklart vad som var en språklig svårighet. Dessa resultat 
stärker behovet av logopedisk kompetens ytterligare. Logopeder har en djupare förståelse för 
vidden av begreppet språkliga svårigheter som förutom uttal och grammatik även innefattar 
grundläggande kommunikation och socialt samspel. 
	  
	  
6.2. Metoddiskussion	  
 
Uppsatsen är explorativ och behandlar ett nytt område inom nationell logopedisk forskning. 
Mycket tid och energi har lagts på att skaffa grundläggande bakgrundsinformation och undersöka 
möjliga metoder. När möte med klienter inte var möjligt genomfördes uppsatsen genom intervjuer 
med personer med koppling till Kriminalvården, med syfte att ta del av deras erfarenheter och 
upplevelser av klienters eventuella språkliga svårigheter. Det var därför lämpligt att använda sig 
av en kvalitativ metod eftersom den bedömdes mer adekvat utifrån rådande förkunskaper och 
förutsättningar. Kvalitativa studier bygger på personers tankar och upplevda erfarenheter vilket 
ger en mer öppenhet under intervjuerna. Intervjuerna hade sin grund i en strukturerad intervjubas, 
därefter användes mindre strukturerade frågor anpassade utifrån deltagarens koppling till 
Kriminalvården. Man bör därför avstå från att dra generella slutsatser från materialet.  
 
I uppsatsen intervjuades olika yrkesgrupper men även tidigare klienter om erfarenheter och 
upplevelser. Målsättningen var att genom källtriangulering få en bred ingång och fånga olika 
perspektiv. Metoden hade kunnat utgå från en yrkesgrupp, med mer strukturerade intervjuer för att 
underlätta sammanställning av resultat och kunna dra mer generella slutsatser.  
 
De formulerade frågor som använts i intervjuerna har styrt deltagarnas svar och i sin tur även de 
teman som framkommit, till skillnad från traditionell tematisk analys där tematiseringen ska ske 
förutsättningslöst. Det är dock svårt att genomföra en sådan intervju med en så snäv inriktning 
som logopedi inom ett område där den logopediska verksamheten inte är särskilt känd eller 
etablerad. Denna svårighet speglas i att deltagarna inte var säkra på vad språkliga svårigheter 
innefattar. Det är även svårt att använda sig av observatörstriangulering i detta fall. Eftersom 
svaren och i sin tur temana är präglade av de frågor som ställs skulle de med stor sannolikhet även 
påverkat observatörens analys av transkriptionsmaterialet.  
 
Resultatet påverkas även av deltagarnas bakgrund och kunskaper om språkliga och 
kommunikativa svårigheter. Detta resulterar i en subjektiv och inte nödvändigtvis representativ 
bild av förekomst och form på de språkliga svårigheterna hos klienterna. Inga formella test kunde 
göras och det kan därför vara av intresse att komplettera med en mer objektiv kartläggning av de 
språkliga svårigheterna. Kringpersonalens upplevelser anses ändå vara av vikt då de, som tidigare 
nämnts, är de som arbetar i klientnära situationer. Uppsatsförfattarna har en annan utbildning, 
kompetens och erfarenhet än intervjudeltagarna. Det kan ha varit svårt att förstå frågor rörande 
språkliga svårigheter, vad språkliga svårigheter är och hur dessa definieras. Intervjuformatet gav 
möjlighet att förklara begrepp och definitioner. Även detta är något som hade försvårat en 
observatörstriangulering då denne inte skulle ha samma kompetens som uppsatsförfattarna. 
Exempelvis hade en person utan logopedisk kompetens inte nödvändigtvis sett svårigheter med 
turtagning som en språklig svårighet. Detta kan även kopplas till maskeringstemat där de språkliga 
svårigheterna inte upptäckts på grund av att det inte funnits kompetens för den språkliga 
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grundproblematiken.  
 
En möjlig felkälla är att de första deltagarna rekryterades genom en handledare och genom 
författarnas kontaktnät. Relationerna till dessa personer kan ha medfört en positiv syn på 
uppsatsen. Andra deltagare rekryterades genom mailkontakt via olika organisationers hemsidor 
(Svenska kyrkan, KRIS, Kriminalvården). Det kan diskuteras vilka som väljer att delta i studier 
och hur det kan påverka resultatet. De som ser ett behov kanske väljer att delta i större 
utsträckning än de som inte gör det. En annan möjlig felkälla skulle kunna vara att 
intervjupersonerna vinklar sina svar något för att tillfredsställa uppsatsens syfte, till exempel 
genom att lägga större tyngd vid behovet av logopedisk kompetens än vad de egentligen upplever. 
 
	  
6.3. Framtida forskning	  
 
Den befintliga forskningen är främst internationell och den svenska har, så vitt vi känner till, inte 
utförts ur ett logopediskt perspektiv. Den aktuella uppsatsen har en bred ingång, med förhoppning 
att belysa behovet av forskning och kartläggning inom området. Förslag på framtida forskning är 
intervjustudier inriktade på en särskild yrkeskategori med strukturerade intervjuguider eller enkät 
med riktade frågor. Att uppsatsens deltagares definitioner av språkliga svårigheter varierade och 
att det inte var självklart vad begreppet språkliga svårigheter innefattade försvårar möjligheterna 
till en eventuell enkätstudie. Hade definitionen varit självklar och dessa frågor givits entydiga svar 
kan man ifrågasätta vidden av behovet av logopedisk kompetens inom Kriminalvården. Enkät som 
metodval ställer därför höga krav på noggrant utformade frågor för att fånga kringpersonalens 
upplevelser utan missförstånd och svarsbortfall. Genom att fokusera på en yrkesgrupp underlättas 
rekryteringen av ett större antal deltagare vilket förbättrar möjligheten att dra mer generella 
slutsatser . Klienternas egna upplevelser av sina svårigheter kan även undersökas genom enkät- 
eller intervjustudier. En mer direkt logopedisk utgångspunkt är att kartlägga språkliga svårigheter 
bland klienter inom Kriminalvården genom testning och direkta undersökningar, vad gäller 
språkstörning och dyslexi.  Det kan även göras interventionsstudier för att undersöka effekter av 
språklig intervention hos klienterna.   
 
Forskning med relevans för klienter inom Kriminalvården kan även bedrivas utanför själva 
Kriminalvården. Med utgångspunkt i maskeringstemat kan det vara av vikt att utföra studier med 
kartläggning av språkliga svårigheter hos barn som uppvisar beteendesvårigheter eller remitteras 
till neuropsykiatrisk utredning. Detta skulle kunna ge en överblick av hur många av dessa barn 
som även har en språklig problematik. Ökad kunskap om vilka symtom språkliga svårigheter kan 
ge i en klassrumsituation minskar risken för att dessa barn faller mellan stolarna. Genom att tidigt 
fånga upp dessa barn kan man sätta in adekvata resurser, minska de beteendemässiga symtomen 
och främja elevens skolgång samt i det långa loppet eventuellt förebygga utanförskap och 
kriminalitet.    
	  
	  
6.4. Slutsatser	  
 
Inga generella slutsatser går att dra utifrån den aktuella uppsatsens resultat, då urvalet av deltagare 
är få och därför inte representativt. Detta har heller inte varit syftet då kvalitativa metoder inte är 
hypotesprövande utan hypotesgenererande. En möjlig tolkning av resultaten är däremot att det 
förefaller finnas olika former av språkliga svårigheter bland klienter, oavsett orsaksbakgrund. 
Detta besvarar frågeställningen om huruvida personer med koppling till Kriminalvården upplevt 
att det förekommer klienter med språkliga och/eller kommunikativa svårigheter. Svårigheterna har 
ibland inte blivit upptäckta och således inte blivit behandlade tidigare. Logopeder med sin djupare 
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och mer specialiserade kompetens gällande språklig utveckling, utredning och intervention hade 
därför kunnat komplettera andra befintliga yrkesgrupper inom Kriminalvården.  
 
Ytterligare en tolkning utifrån resultaten är att intervjudeltagarna upplevde ett behov och var 
positivt inställda till logopedisk kompetens, vilket besvarar uppsatsens andra frågeställning. För 
att kartlägga omfattningen och formen på behovet krävs dock vidare forskning inom området. 
Utbildning och behandlingsprogram är en naturlig ingång för logopedisk verksamhet inom 
Kriminalvården. Förhoppningen är att bidraget av logopedisk kompetens ska kunna förbättra 
utfallet från utbildning och behandlingsprogram och ge befintlig kringpersonal ökad förståelse för 
språkliga och kommunikativa svårigheter. Om klienternas svårigheter blir utredda och mötta på 
rätt sätt kan motivationen till och resultatet av utbildning och behandling att öka. Klientens 
förmåga att ta till sig behandling och utbildning torde vara av ekonomiskt intresse. 
Anstaltsvistelse, utbildning och behandling är resurskrävande och ett förbättrat utfall av dessa 
samt minskat brottsåterfall skulle kunna ses som inte bara som en effektivisering av resurser utan 
även en samhällsinvestering.  
 
Förhoppningen är att genom denna uppsats bidra till att belysa behovet av kartläggning av 
språkliga svårigheter hos klienter inom Kriminalvården. Uppsatsens främsta svaghet är att den inte 
ger tillräckligt med underlag för att inleda logopedisk verksamhet inom Kriminalvården, samtidigt 
är den största styrkan att man utifrån resultaten är benägen att göra tolkningen att det finns ett 
behov. Uppsatsen är explorativ och syftet är att den ska fungera som en ögonöppnare för vidare 
forskning rörande sambandet mellan språkliga svårigheter och kriminalitet. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Vi är fem studenter som under våren 2015 skriver vår magisteruppsats vid Lunds universitet. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om behovet av logopedisk 
kompetens på anstalter i Sverige. En logoped arbetar främst med tal, kommunikation, språk och 
läs- och skrivsvårigheter. Arbetsområden för logopeder är bland annat inom sjukvården och inom 
förskola och skola. Däremot ingår inte Kriminalvården i logopeders arbetsområden. 
I internationell forskning har det visat sig att många klienter har språkliga svårigheter, troligen 
gäller det även för klienter i Sverige. Det kan innebära att de sannolikt skulle kunna få ut mer av 
de befintliga insatserna som finns inom Kriminalvården med stöd av logopedisk kompetens. 
Logopedisk kompetens inom Kriminalvården skulle kunna bestå av att handleda de yrkesgrupper 
som arbetar med insatser riktade mot klienterna. 
Med denna bakgrund vill vi göra en genomgång och kartläggning av Kriminalvårdens 
organisation med nedslag i olika professioners insatser och uppfattningar om klienternas språkliga 
förmågor. Vår förhoppning är att denna undersökning ska resultera i en uppsats som ska lägga 
grunden för ett framtida samarbete mellan organisationen Kriminalvården och logopeder som 
yrkesgrupp. 
Vi vill gärna ta del av Din kunskap om och inblick i de svårigheter som finns bland klienter på 
svenska anstalter. Väljer Du att medverka kommer intervjun att äga rum under vinter/tidig vår 
2015. Om möjligt utförs intervjun mellan två studenter och Dig personligen, men möjlighet till 
telefonintervju kommer också att finnas. Intervjun tar max 60 minuter och kommer att spelas in. 
Det inspelade materialet kommer enbart att lyssnas på av uppsatsens författare och kommer att 
kasseras efter avslutad studie. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och Du kommer 
att vara anonym i uppsatsen. Din medverkan i undersökningen är frivillig och Du kan när som 
helst avbryta Ditt deltagande utan att vi frågar varför. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
Gabrielle Berghe Tressol [mail] 
Felicia Brorsson Feusel [mail] 
Mimmi Jacobsson [mail] 
Veronica Johansson [mail] 
Sandra Mabrouk [mail] 
 
under handledning av: 
Ulrika Nettelbladt [mail], Leg. logoped & Professor 
Eva-Kristina Salameh [mail], Leg. logoped & Doktor i medicinsk vetenskap 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Inledning 
- presentera intervjuns upplägg 
- Berätta om sitt tidigare arbete (yrkesbakgrund, utbildning, osv) 
 
Rubrik 1: Språkliga svårigheter 
- vad är din spontana tanke kring språkliga svårigheter, hur tänker du kring dessa svårigheter?  
- anser du att du har stött på elever med språkliga svårigheter? vilka typer? 
- hur skiljer sig dessa elever från andra i klassen? 
- upplevde du att många av dina elever hade svårt att följa instruktioner? 
 
Rubrik 2: Undervisning 
- vad är det ni undervisar i? 
- hur såg undervisningen ut när du arbetade? (har den förändrats under tiden du jobbat?) 
- följer ni en läroplan? 
- delas klasserna upp? efter utbildningsnivå eller annat? 
- finns det några riktlinjer för hur undervisningen? har du/ni följt den “vanliga” skolreformen? 
(från katederundervisning till dagens undervisning) 
- fanns det möjlighet till individuell anpassning av undervisningen? 
- arbetade du alltid som ensam lärare? 
- tog man hänsyn till enskilda klienters eventuella diagnoser? 
- har ni arbetat med samtalstekniker i undervisningen? (invänta sin tur i samtalet/ta initiativ i 
samtal/svara på tilltal/ögonkontakt/gester/minspel?) 
- används datorer i undervisningen? (inkl. rättstavningsprogram 
 
Rubrik 3: Arbetsplatsen 
- vilka yrkeskategorier har du samarbetat med inom ditt yrke? 
- fick du någon utbildning på arbetsplatsen? 
- har ni varit i kontakt med logoped på arbetsplatsen? 
 
Avslutande frågor: 
- skulle det vara ok om vi kontaktar dig igen för eventuella kompletterande frågor? 
- har du någon rekommendation på andra personer som du tror skulle vara intressanta för oss att 
träffa utifrån ämnet? 
- Anser du att logopeder behövs inom Kriminalvården? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Du har deltagit i studien om Kriminalvårdens behov av logopedisk kompetens. Genom att bidra 
med Dina kunskaper och erfarenheter i en intervju har vi fått värdefull information. Intervjun 
spelades in för att vi lättare skulle kunna göra vår analys. Denna inspelning, liksom det 
transkriberade materialet, kommer att raderas efter att studien är färdig. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller 
konsekvens för Ditt arbete. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan 
identifieras. 
 
För att kunna använda informationen måste vi ha Ditt godkännande och därför ber vi Dig att 
underteckna talongen och skickar tillbaka den i bifogade svarskuvert inom en vecka 
Om Du har några frågor eller vill veta mer så kontakta oss gärna via mail. 
 
Med vänliga hälsningar 
Gabrielle Berghe Tressol, [mail] 
Felicia Brorsson Feusel, [mail] 
Mimmi Jacobsson, [mail] 
Veronica Johansson, [mail] 
Sandra Mabrouk, [mail] 
 
under handledning av: 
Ulrika Nettelbladt [mail], Leg. logoped & Professor 
Eva-Kristina Salameh [mail], Leg. logoped & Doktor i medicinsk vetenskap 
 

                                                                                                                                         
                                    
Samtyckesblankett                                                                                                 
Jag har tagit del av informationen om Kriminalvårdens behov av logopedisk kompetens. 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 
utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling. 
 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
 
Underskrift av undersökningsperson 
__________________________________ 
Ort, datum 
__________________________________ 
Underskrift 
__________________________________ 
Telefonnummer 

Underskrift av student 
__________________________________ 
Ort, datum 
__________________________________ 
Underskrift 
__________________________________ 
Telefonnummer 
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Bilaga 4 - Citatbank 
I denna bilaga presenteras övriga relevanta citat från intervjumaterialet som inte presenterats i 
uppsatsen.  
 
Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi 
 
”så låses man in i en cell och kan du knappt läsa texten som är på tv utan du kan bara se svenska 
program”           – tidigare klient 
 
”Tack gode gud så hade jag tv iallafall, tänk om jag inte hade haft tv man kan ju inte ens läsa en 
bok”            - tidigare klient 
  
”Jag säger ju läs- och skrivsvårigheter, det finns ett annat ord som jag inte ens kan uttala!”  

          - tidigare klient 
 
ADHD och Pragmatik 
 
”Det spelar ingen roll, det viktiga det är, du är här för att lära dig och vi lär oss bäst på väldigt 
olika sätt, gör det på det sätt som passar dig bäst.”       -lärare 

 
”En väldigt hög procent av våra intagna har ADHD långt upp över öronen, och det har jag 
förstått hänger ihop väldigt mycket med språksvårigheter, dels kanske för att jag inte har kunnat 
tillgodogöra mig det men jag antar att det finns andra anledningar också.”  

- präst 
 

”Dessa klienter kan inte förstå sammanhanget, de kan inte uttrycka sig med eller förstå metaforer 
och det kräver från oss programledare att vi på något sätt får budskapet att nå fram. Hur ska vi 
uttrycka oss så att han förstår det här med självkänslan som något man måste jobba med.” 
          -psykolog/programledare 

 
”Det kan vara viktigt vilken gata man tillhör, olika gäng och nationaliteter ’äger’ olika gator. Det 
är lika roligt varje gång man för resonemang så är det liksom okej jag köper det läget, ni äger X-
gatan, men de som bor på gågatan i stan då? Eftersom dom inte får lov att gå på din gata, då 
betyder det att du inte får lov att gå på gågatan? Och det resonemanget är inte riktigt okej. Det är 
roligt varje gång för de har aldrig tänkt så långt. Då kan du ju inte gå ut, för ni har ju ingen affär 
på X-gatan, då kan ni inte handla nått. Det funkar inte riktigt det argumentet, för man har inte 
riktigt kommit utanför X-gatan och tänkt.”        - präst  
 
”Återigen så tänker jag att det inte är så ofta det blir så grova avvikelser. Det är vissa personer 
som kan hänga upp sig på ett ord andra använder sig av, ett exempel: som exemplet att  
söka jobb. Om du skulle söka jobb på den här restaurangen... så kan klienten säga: ”nej men jag  
Tänker aldrig söka jobb på en restaurang.. jag är ju frisör”. Så kan man ibland hamna i vissa 
grupper, och det är okej, och det är en eller två man måste akta sig för så det inte blir nån 
mobbning och inga skratt utan att personen kan få utveckla. Återigen, jag skulle behöva det som vi 
här inte i våra manualer vi har inte anpassat material. Vad händer om det blir så i en grupp?”   

– psykolog 
 
Maskering 
 
”...Har man fått höra en gång i skolan att man tillhör de här obs-barnen, man är ett problem som 
ska ha särskilt stöd i skolan, då följer det med sen upp i vuxen ålder... och så tar vi på oss en 
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jargong och så är vi liksom de här tuffa killarna som bara har ett väldigt litet ordförråd och det 
innebär väldigt mycket svordomar och så. Så det blir väldigt svårt liksom att bli av med den 
masken sen och återanpassa sig sen så att man kan göra sig förstådd och  så. Jag tror att det är 
många som skulle vilja ta av sig den här masken.” 

 - tidigare klient 
 
”Det är för att dom har inte den språkliga blicken. De letar inte där, de letar efter andra saker; 
hur dom har det hemma, om föräldrarna gör si och om föräldrarna gör så och om det har varit 
några trauman och om det har varit missbruk i hemmet, om det är mycket bråk  eller om dom är 
ute på dåligheter på fritiden. De tittar på såna förklaringar men inte på såna saker som 
språkförmågan.”          - psykolog  
 
 
Utbildning, behandling och andra insatser inom Kriminalvården 
 
”…Och där kan ju vi stå för nånting i början som är väldigt hotfullt med skolan, som är väldigt 
jobbigt, som har varit tufft under åren, men i dom små grupperna och att vi pratar lite kring 
uppförande också, lite försiktigt, inte i några mästrande termer, utan mer att man tar det lugnt 
och sitter tyst och så. Atmosfären är annorlunda i vårt skolhus.”     - lärare  
 
”Vi är ju rätt mycket ute och föreläser och såhär för personal som ska jobba på kriminalvården, 
och det är jättebra att vi försöker nå fram till dom här, för att jobbar man med fångar eller med 
Kriminalvården så måste man tro på att hjälpa människan. Alltså man måste vilja hjälpa 
människan, man ska inte bara låsa in och slänga nyckeln, då har man egentligen inte där att göra, 
och jag tror att det är lite väl mycket av sånna människor på Kriminalvården. Och sen, ni kanske 
vet hur det är på en arbetsplats, att den som verkligen tror och är jätteentusiastisk och verkligen 
vill hjälpa och sådär, den trycker dom ner rätt så snabbt. Så att den blir ofta väldigt negativt 
inställd sen till klientelet, och det är den krassa verkligheten, det är så det ser ut. Så att det enda 
sättet vi kan jobba på det är som vi jobbar, vi försöker nå ut mycket, vi försöker synas, vi försöker 
vara där vi kan påverka.”        – tidigare klient  
 
”Man måste vara försiktig tycker jag med diagnos, väldigt försiktig, på grund av att det kan vara 
många olika orsaker och sen vad jag också upplever det är att förtroendet mellan i det här fallet 
läraren och den studerande är a och o. Förtroendet och att tydliggöra, inte bara lämna fram ett 
papper, det här och det här ska du göra, och det här ska du fylla i utan med egna exempel 
tydliggöra, visa bilder, upprepa, visa med eget ansikte hur man uttalar. Jag har ju engelska också, 
jag har problem där med, alltså rita, berätta, allt möjligt sånt och jag tror väldigt mycket på 
lärarens erfarenhet mer än på teorier, och det är kanske inte så konstigt eftersom jag har jobbat 
väldigt länge och jag tror väldigt mycket på det, och jag tycker att jag når framsteg, det tycker 
jag, och jag hade kunnat visa med exempel, hur jag jobbar med dom här killarna, hur vi gör olika, 
jag gör om studieplaneringarna hela tiden, det är inte samma kursplanering från dag ett till sista 
dagen utan dom är helt och hållet levande. Det är ungefär så jag jobbar.”   - lärare 
 
”Många av våra killar dom har inte gått så mycket i skolan, inte alla men många har mest hängt 
på skolgården och sen har de dykt upp på nån lektion och kört lite stand up comedy och gått igen, 
så att deras skolning är ju snarare det dom landar i på anstalten sen därför att det är ju samma 
mönster, att man ska tuppa sig och vara lite coola killen och uttrycka sig på ett sätt som är, ur 
vårt perspektiv, väldigt bristfälligt men som är det fullständigt naturliga när man lär sig det mesta 
man kan via youtube och kompisar.”       - präst 
 
”...Dom säger att man har studiemöjligheter, och det är på distans, det är ingen lärare, du får 
tillgång till en dator och får nått häfte, nån kurs som du ska göra va...”   - tidigare klient  


