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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det är många personer som återfaller i brott inom en treårsperiod efter avtjänat straff 
i Sverige. En viktig del i arbetet för att minska återfall i brott är effektiva förberedelser inför 
frigivning. Syfte: Att beskriva hur intagna på en svensk anstalt upplever vardagliga aktiviteter. 
Metod: Examensarbetet består av en kvantitativ tvärsnittsstudie och 50 enkäter delades ut och 29 
personer deltog i examensarbetet. Urvalet består av intagna på en svensk anstalt. Ett 
arbetsterapeutiskt självskattningsinstrument, Min Mening, en svensk version av Occupational 
Self-Assessment (OSA) användes som datainsamlingsinstrument. Datamaterialet analyserades 
deskriptivt och analytiskt. Resultat: Majoriteten av aktiviteterna upplevs fungera mycket bra och 
upplevs som mycket viktiga. Att sköta min ekonomi, att sträva mot mina mål samt att engagera 
mig i roller var de aktiviteter som flest antal deltagare upplevde inte fungerade bra. Slutsats: En 
del aktiviteter upplevs fungera bättre än andra och värdesätts olika. Resultatet visar att Min 
Mening med fördel kan användas bland intagna samt användas som grund för deras rehabilitering. 
Fler studier behöver genomföras inom området för att ytterligare beskriva hur intagna upplever 
vardagliga aktiviteter samt identifiera hur behovet av arbetsterapi ser ut på svenska anstalter.  
 
Nyckelord: arbetsterapi, kriminalvård, rehabilitering, återfall i brott 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Summary 
 
Title: Inmates´ experiences of daily activities: a quantitative study in a Swedish 
prison based on “Occupational Self-Assessment”.  

 
Background: Many people fall back in violation within a three year period after served time in 
prison. An important part of the work to reduce relapse in crime is effective preparation for release. 
Purpose: To describe how inmates experience everyday activities in a Swedish prison. Method: 
The thesis is a quantitative cross-sectional study with 50 questionnaires distributed to inmates in 
a Swedish prison and 29 people participated in the thesis. An occupational therapy self-assessment 
tool, Occupational Self-Assessment (OSA), was used for data collection. The data were analyzed 
descriptively and analytically. Result: The majority of activities were experienced to work very 
well and perceived as very important. Conclusion: Some activities are felt to work better than 
others and are valued differently. The result shows that Min Mening (OSA) may be used for inmates 
and used as a basis for their rehabilitation. More studies need to be conducted to further describe 
how inmates experience their everyday activities and to identify the need for occupational therapy 
in Swedish prisons. 
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Inledning 

Att vara intagen på en anstalt innebär stora förändringar. Långvarig frånvaro från engagemang och 
deltagande i vardagliga aktiviteter kan leda till att aktiviteter, roller och vanor förloras, vilket i sin 
tur kan leda till att intagnas förmåga att framgångsrikt återanpassa sig till samhället minskar 
(Whiteford, 2014). Det är viktigt att tidigt kartlägga intagnas färdigheter och förmågor för att 
kunna arbeta på ett förebyggande sätt (Riksrevisionen [RiR], 2009). Arbetsterapeuter kan ha en 
viktig roll och komplettera övriga professioner på en anstalt (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). 
Det arbetar idag endast fem arbetsterapeuter inom kriminalvården i Sverige (Sveriges 
arbetsterapeuter, personlig kommunikation, 5 maj, 2017). Genomförandet av examensarbetet kan 
bidra till att professionen utvecklas genom att identifiera behovet av arbetsterapi på en anstalt. 
 
Det är cirka 70 procent som återfaller i brott inom en treårsperiod efter avtjänat straff i Sverige 
(Brottsförebyggande rådet, 2014). Brottslighet är en stor kostnad för samhället (Riksrevisionen 
[RiR], 2015). I genomsnitt kostar en kriminell person en miljon kronor per år (RiR, 2009). Studier 
visar att åtgärder som förebygger brott är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att 
minska den siffran och förebygga återfall i brott är det viktigt med rehabiliterande insatser inom 
kriminalvården (RiR, 2015). Enligt Ekbom (2016) måste insatserna på samhällsnivå öka för att 
förhindra brott. Ett av kriminalvårdens viktigaste mål är att återfall i brott ska minska samt att öka 
tryggheten i samhället och en viktig del i arbetet är effektiva förberedelser inför frigivning. 
Verksamhetens vision är att behandla intagna med respekt och ärlighet och uppmuntra dem till en 
livsförändring för att på så vis främja en lyckad frigivning (Sverige Kriminalvårdsstyrelsen, 2006). 
Genom att beskriva intagnas subjektiva upplevelser gällande vardagliga aktiviteter kan roller, 
vanor och aktiviteter främjas och på längre sikt även bidra till att en framtida frigivning blir mer 
framgångsrik och på så sätt minska återfall i brott (Whiteford, 2014). 

Bakgrund 

Följande bakgrund beskriver hur kriminalvården i Sverige fungerar, hur personal på anstalter 
arbetar, hur intagnas vardag ser ut samt betydelsen av vardagliga aktiviteter på en anstalt. 

Anstalt 

Anstalt är ett annat ord för fängelse och är en myndighet inom Kriminalvården där även häkte och 
frivård ingår. Kriminalvården arbetar för att göra samhället säkrare och för att minska återfall i 
brott. I Sverige finns det idag 46 anstalter med olika säkerhetsklassificeringar beroende på vilket 
brott som har begåtts och vem som har blivit dömd. Det finns tre olika klassificeringar, 
säkerhetsklass 1 är den högsta säkerhetsklassen där intagna som har hög risk gällande rymning 
eller fritagning sitter. Säkerhetsklass 2 har en lägre säkerhetsnivå med mindre övervakning och 
kontroll. Säkerhetsklass 3 har den lägsta säkerhetsnivån och anstalten har oftast inga 
rymningshinder. Intagna inom säkerhetsklass 3 är oftast inte dömda till mer än två års fängelse 
och bedöms som skötsamma (Sverige Kriminalvårdsstyrelsen, 2006). En anstalt arbetar för att ge 
intagna möjlighet att återgå till ett liv i frihet och för att minska återfallsrisken. För att anstalten 
ska kunna erbjuda den rehabilitering som intagna är i behov av är det viktigt med olika 
yrkesgrupper som har kompetens gällande frågor som syftar till rehabilitering (Riksdagen, 2013). 
Den kompetens och kunskap som personal har på en anstalt är avgörande för att intagna ska få en 
framgångsrik rehabilitering och för att främja frigivning (Prop. 2008/09:1). En förutfattad mening 
som många har kvar sedan förr är att intagna på en anstalt ska straffas genom ett så hårt och svårt 
liv som möjligt. Miljön och arbetssättet på en anstalt har utvecklats mycket jämfört med hur det 
var förr. Idag är det främsta syftet att rehabilitera intagna för en lyckad återgång i samhället genom 
personlig förbättring (Molineux & Whiteford, 1999). På en anstalt får intagna möjlighet att arbeta, 
utbilda sig samt genomgå behandling för att möjliggöra en personlig förbättring (Sverige 
kriminalvårdsstyrelsen, 2006).  
 
Personal inom olika anstalter i Sverige arbetar främst med metoder som samtal, mental träning 
samt olika preventionsstrategier (Riksdagen, 2013). En individuell verkställighetsplan ska utföras 
för de intagna som ska innehålla olika åtgärder som de är i behov av för att undvika återfall i brott 
(RiR, 2015). Det är viktigt att personal och intagna på en anstalt tillsammans arbetar för en lyckad 
rehabilitering. En god terapeutisk relation samt andra meningsfulla relationer är betydelsefullt för 
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en framgångsrik återgång i samhället. Det är viktigt att intagna får möjlighet att uppleva 
delaktighet, känsla av lycka, meningen med livet samt känsla av sammanhang för att främja hälsan 
och förmågan att kunna återanpassa sig till samhället (Seagram & Ginsburg, 2010). På en svensk 
anstalt framkom det att ett rehabiliteringsprogram ledde till positiva förändringar. Deltagarna 
upplevde en bättre känsla av sammanhang, sociala färdigheter, impulskontroll samt en bättre 
attityd mot rättsväsendet. Efter avslutat program visade resultatet bland de som deltog att risken 
för återfall i brott under en treårsperiod efter frigivning minskade med 25 procent (Berman, 2004). 
I andra länder har även arbetsterapi som rehabilitering på anstalter visat sig vara framgångsrikt 
(Tan, Kumar & Devaraj, 2015). Den arbetsterapeutiska behandlingen skiljer sig från andra 
professioners metoder och åtgärder på en anstalt. Arbetsterapeuter är en profession som kartlägger 
färdigheter, förmågor samt förutsättningar när det gäller olika aktiviteter i vardagen (Riksdagen, 
2013). Arbetsterapeuter spelar en viktig roll och kan komplettera övriga professioner på en anstalt 
(Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). 

Intagna 

En intagen är en person som blivit dömd för brott och som ska avtjäna sitt straff på en anstalt. Ett 
liv på en anstalt innebär att friheten förloras under en tid (Sverige Kriminalvårdsstyrelsen, 2006). 
Enligt Kriminalvården (u.å) kan en vanlig dag för en intagen påbörjas gemensamt med frukost. På 
förmiddagen spenderar intagna tid åt sysselsättning som kan innebära arbete, utbildning eller 
behandling. Arbete kan innebära tvätt, plåtindustri, förpackning och textil. Därefter lagar de 
intagna lunch, där även planering av budget, inköp av råvaror och disk ingår. Intagna har rätt till 
minst en timmes utevistelse om dagen, där möjlighet att utöva olika sporter finns. På 
eftermiddagen finns tid för fritid, då är det vanligt att titta på tv, spela spel, träna eller få besök. 
Förutom besökstid finns det även möjlighet att ringa samtal. På kvällen får de återgå till sitt 
bostadsrum där de kan äta kvällsmat, titta på tv eller läsa.  
 
Många intagna har svårigheter med aktiviteter som att planera vardagen, tillaga en måltid, sköta 
räkningar, läsa instruktioner samt klara av att tvätta (Riksdagen, 2013). I en studie från USA visade 
det sig att intagna har svårigheter med tidsanvändning, tidsplanering, social kompetens samt 
delaktighet och är dåligt förberedda för återgång i samhället (Munoz, Moreton & Sitterly, 2016). 
För att stödja ett liv utanför anstalten är det viktigt att kartlägga färdigheter och förmågor hos de 
intagna, vilket är något som saknas på anstalterna i Sverige (Riksdagen, 2013). Enligt en studie 
förbättrades de intagnas färdigheter och förmågor gällande engagemang, följa direktiv, 
koncentration, samarbetsförmåga, kommunikation, initiativförmåga samt social förmåga efter 
olika arbetsterapeutiska åtgärder (Tan, Kumar & Devaraj, 2015).  
 
På en anstalt i USA användes ett arbetsterapeutiskt instrument, OSA, i syfte att kartlägga intagnas 
upplevelser av vardagliga aktiviteter genom självskattning. Resultatet från instrumentet användes 
som grund för de intagnas rehabiliteringsplan och arbetsterapeuten formulerade tillsammans med 
den intagne mål utifrån resultatet för en framgångsrik rehabilitering. Att intagna får möjlighet att 
vara delaktiga i den individuella rehabiliteringsplanen är positivt (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 
2006). Det är viktigt att kartlägga intagnas bakgrund, arbeta klientcentrerat samt göra intagna 
delaktiga i rehabiliteringen för att minska återfall i brott (Crabtree, Ohm, Wall & Ray, 2016). 

Vardagliga aktiviteter 

Arbetsterapi handlar till stor del om aktivitet och dess påverkan och utveckling av människor. 
Genom ett klientcentrerat arbetssätt ger arbetsterapi människor möjlighet att utföra vardagliga 
aktiviteter på ett meningsfullt sätt. Samspelet mellan miljö, människa och aktivitet är centralt och 
kan främja förmågan till aktivitet och delaktighet (Sveriges arbetsterapeuter, 2016). Begreppet 
aktivitet syftar på arbete, lek och aktivitet i det dagliga livet. Exempel på aktiviteter i det dagliga 
livet är tvätta, städa, duscha och äta (Kielhofner, 2012). Enligt Riksdagen (2013) är det många 
intagna på anstalter som har svårigheter med dessa aktiviteter.  Lek syftar till de frivilliga 
aktiviteter som utförs för egen skull. Arbete syftar till att förmedla tjänster eller produkter till 
andra. Viljekraft, vanebildning och miljö är tre olika komponenter som är av betydelse i 
människans aktivitet. Viljekraften påverkas av våra tankar och känslor över olika aktiviteter vi 
gjort, gör eller kommer att utföra. Upplevelser, tolkningar och förväntningar påverkar 
motivationen till olika aktiviteter. Genom att utföra upprepade sysslor på samma sätt skapas vanor 
i livet, vanebildning. Vanor har stor betydelse och påverkas av den miljön man befinner sig i. Miljön 
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är den omgivning som påverkar motivation, organisation samt utförandet av aktivitet, exempel kan 
vara hemmet, arbetsplatsen eller skolan. Begränsningar av miljön kan påverka vanor, roller, 
intressen, värderingar, drivkraft och meningsfulla aktiviteter på ett negativt sätt och kan bero på 
de möjligheter, krav, stöd och begränsningar som finns (Kielhofner, 2012). Miljön har en stor 
påverkan på människa och aktivitet och kan antingen möjliggöra eller begränsa delaktigheten i 
aktivitet (Sveriges arbetsterapeuter, 2016). Att vara inlåst på en anstalt innebär stora förändringar 
för den som är intagen (Whiteford, 2014). Förändras omgivningen påverkas vanor, roller och 
vardagliga aktiviteter (Kielhofner, 2012). Långvarig frånvaro från engagemang och deltagande i 
meningsfulla aktiviteter kan leda till att aktiviteter, roller och vanor förloras (Whiteford, 2014). Vid 
förändring av roller kan individers identitet och relation till familj och vänner påverkas (Kielhofner, 
2012). Ett liv på en anstalt innebär en restriktiv miljö vilket bidrar till begränsningar gällande 
sysselsättning, val av aktiviteter samt hur mycket tid som spenderas på aktiviteter. På grund av 
isolering och restriktioner får inte intagna samma möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter i 
lika stor utsträckning som förut (Whiteford, 2014). Enligt Leufstadius och Argentzell (2010) är en 
meningsfull aktivitet något som är viktigt ur ett personligt eller kulturellt perspektiv. Meningsfull 
aktivitet kan även beskrivas som subjektiva erfarenheter som är förknippade med mänsklig 
handling eller görande. Vidare verkar meningsfull aktivitet kopplas ihop med grundläggande 
psykologiska behov. Personliga värderingar påverkar hur meningsfullhet i aktivitet upplevs. Att ha 
meningsfulla aktiviteter i vardagen är betydelsefullt för att främja välbefinnandet samt meningen 
med livet (Eakman, 2013). Att förlora vanor, roller och meningsfulla aktiviteter kan leda till att 
intagnas förmåga att framgångsrikt återanpassa sig i samhället minskar (Whiteford, 2014). Hälsa 
och välbefinnande påverkas om man inte får möjlighet att utföra aktiviteter som upplevs 
meningsfulla (Hocking, 2012). Att aktiviteter påverkas är vanligt bland intagna på anstalter 
eftersom deras val av aktiviteter är begränsade. Intagna väljer att spendera mycket tid till att sova 
på grund av för mycket fritid samt frånvaro och brist på meningsfulla aktiviteter. Studier har visat 
att framgångsrika faktorer för återgång i samhället är att ha meningsfulla aktiviteter och en känsla 
av delaktighet (Crabtree, Ohm, Wall & Ray, 2016).  
 
Wilcock och Hocking (2015) benämner avsaknad av aktivitet som deprivation vilket innebär att 
aktiviteter och roller kan påverkas eller förloras. Det finns olika omständigheter till varför 
deprivation uppstår och en orsak är att myndigheter eller en speciell situation hindrar en individ 
från att utföra de aktiviteter som upplevs meningsfulla. Intagna är en grupp av människor som kan 
uppleva deprivation under tiden på anstalten. Det är viktigt att vara medveten om hur deprivation 
kan påverka hälsan och välbefinnandet. Att inte ha möjlighet att engagera sig i meningsfulla 
aktiviteter kan leda till depression, ångest och minskad produktivitet (OT AUSTRALIA Position 
Statement, 2016). Deprivation kan även förknippas med långtråkighet och enformighet och kan 
upplevas bland intagna på en anstalt då de spenderar mycket tid på rummen och möjligheten till 
meningsfulla aktiviteter är begränsade. Brist på resurser och begränsade aktiviteter bidrar till att 
dagarna oftast ser likadana ut vilket kan leda till att intagna upplever tristess och deprivation 
(Martin, Sadlo & Stew, 2012).   
 
Att bedöma kapacitet, förmåga och kompetens subjektivt när det gäller utförande av aktivitet är 
något som kan vara svårt (Kielhofner, 2012). Många intagna saknar ett bra självförtroende. Att ha 
dåligt självförtroende och underskatta vad man klarar av kan leda till begränsningar av aktivitet. 
Att ha för bra självförtroende och överskatta den subjektiva förmågan kan leda till att utförandet 
av aktiviteter istället misslyckas (Bergström, 2012). Att ha ett bra självförtroende och vara 
motiverad är viktigt för att främja utförandet av aktivitet (Wilcock & Hocking, 2015). Det är viktigt 
att ha insikt gällande förmåga och kompetens när det gäller utförandet av olika aktiviteter. Det är 
många som återfaller i brott på grund av att de saknar den kompetens och de färdigheter som krävs 
för återanpassning i samhället (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). Vad människor anser är bra, 
rätt och viktigt att göra i livet är något som värdesätts olika. Värderingar skapas under livets gång 
och det påverkas av det egenvärde som upplevs när vissa aktiviteter utförs. Vid utförande av 
aktiviteter som överensstämmer med våra värderingar upplevs känslor som betydelse, säkerhet, 
värde, tillhörighet och meningsfullhet. Utförs aktiviteter som går emot ens värderingar kan känslan 
av skuld, skam, misslyckande eller otillräcklighet uppstå (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter har 
en unik förmåga att klientcentrerat bedöma och förbereda personer inför frigivning, t.ex. genom 
att upprätthålla de vardagliga aktiviteter som upplevs meningsfulla och de roller som personen har. 
Genom att arbeta klientcentrerat ges möjlighet till engagemang, utveckling av roller samt 
förbättring av kompetens och färdigheter för att långsiktigt stödja en framgångsrik anpassning i 
samhället. Att arbeta på ett sådant sätt har visat sig ha god effekt för att minska återfall i brott 
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(Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). Det är av stor betydelse att ha förmågan att hantera 
situationer och händelser i vardagen för att minska återfall i brott (Ludwig & Pittman, 1999).  

 
Studier samt litteratur som har beskrivits i bakgrunden beskriver hur kriminalvården i Sverige 
fungerar, hur anstalter arbetar, intagnas vardag och betydelsen av vardagliga aktiviteter. De studier 
som belysts i bakgrunden handlar främst om hur anstalter arbetar samt hur intagnas vardag kan 
se ut. Däremot är utbudet av studier kring hur intagna upplever vardagliga aktiviteter på en anstalt 
begränsat. Att vara intagen på en anstalt innebär stora förändringar. Långvarig frånvaro från 
engagemang och deltagande i vardagliga aktiviteter kan leda till att aktiviteter, roller och vanor 
förloras, vilket i sin tur kan leda till att intagnas förmåga att framgångsrikt återanpassa sig till 
samhället minskar (Whiteford, 2014). Berman (2004) nämner att det är svårt att genomföra en 
randomiserad kontrollerad studie på en anstalt men att det behövs mer forskning inom området 
för att identifiera behovet av rehabilitering inom kriminalvården. Genomförandet av 
examensarbetet kan identifiera hur behovet av arbetsterapi ser ut på en anstalt. Att kartlägga 
intagnas subjektiva upplevelser gällande vardagliga aktiviteter och därefter prioritera de aktiviteter 
som den intagne vill förbättra kan leda till att roller, vanor och aktiviteter främjas (Whiteford, 
2014).  Den kompetens och kunskap som personal har på en anstalt är avgörande för att intagna 
ska få en framgångsrik rehabilitering och för att främja frigivning (Prop. 2008/09:1). På längre sikt 
kan en förbättring av vardagliga aktiviteter bidra till att en framtida frigivning blir mer 
framgångsrik vilket kan leda till att återfall i brott minskar (Whiteford, 2014). 
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Syfte 

Examensarbetet syftar till att beskriva hur intagna på en svensk anstalt upplever vardagliga 
aktiviteter. 

Frågeställningar: 

 Hur upplever intagna vardagliga aktiviteter utifrån kompetens genom självskattning? 

 Hur upplever intagna vardagliga aktiviteter utifrån värdering genom självskattning? 

 Hur ser relationen ut mellan intagnas kompetens och värdering? 
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Material & Metod  

En kvantitativ icke-experimentell design valdes och arbetet består av en enkätundersökning 
(Kristensson, 2014). Examensarbetet genomfördes som en tvärsnittsstudie med hjälp av 
självskattningsformuläret Min Mening (Baron, Kielhofner, Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 
2012).  

Urval 

Urvalet består av intagna på en svensk anstalt. Ansvarig på den specifika anstalten informerades 
om examensarbetets syfte (se bilaga 1) och fick ta del självskattningsformuläret (se bilaga 2) samt 
tillhörande informationsbrev till deltagarna (se bilaga 3). Därefter gavs ett godkännande gällande 
genomförandet. Ett bekvämlighetsurval genomfördes och 50 enkäter skickades ut till den specifika 
anstalten. För att kunna delta och besvara enkäten var inklusionskriteriet att ha en god svensk 
läsförståelse (Kristensson, 2014).  

Datainsamlingsinstrument 

Ett arbetsterapeutiskt självskattningsinstrument, Min Mening, en svensk version av Occupational 
Self-Assessment (OSA) användes. Syftet med instrumentet är att kartlägga vardagliga aktiviteter 
kopplat till kompetens och värdering (Baron, Kielhofner, Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012). 
Instrumentet utgår från Model Of Human Occupation, en arbetsterapeutisk modell som syftar till 
att förklara begreppet aktivitet och har ett klientcentrerat förhållningssätt (Kielhofner, 2012). 
Självskattningsinstrumentet består av 21 påståenden som berör vardagliga aktiviteter. Till varje 
påstående finns två frågor som ska besvaras, “hur bra fungerar detta för mig?” och “hur viktigt är 
det för mig?”. Varje påstående besvaras genom att skatta svaret på en fyragradig skala gällande 
kompetens och värdering. Svarsalternativen gällande kompetens är följande; “fungerar inte bra”, 
“fungerar ganska bra”, “fungerar bra” och “fungerar mycket bra”. Svarsalternativen gällande 
värdering är; “är inte så viktigt för mig”, “är viktigt för mig”, “är mycket viktigt för mig” och “är 
ytterst viktigt för mig”. Min Mening gör det även möjligt att identifiera gapet och se skillnader 
mellan kompetens och värdering genom att kartlägga vilka vardagliga aktiviteter som inte fungerar 
bra men som upplevs värdefulla. Instrumentet har god intern validitet och kan användas på ett 
reliabelt sätt oavsett diagnos, funktionsnivå samt behandlingsmiljö (Baron, Kielhofner, Iyenger, 
Goldhammer & Wolenski, 2012). Studier visar att Occupational Self-Assessment är ett instrument 
med hög validitet och reliabilitet. Den interna validiteten är god och instrumentet har en god 
känslighet och kan användas på ett tillförlitligt sätt på de flesta personer (Kielhofner, Forsyth, 
Kramer & Iyenger, 2009). Instrumentet kan användas effektivt vid klientcentrerade bedömningar 
och visar upplevd kompetens och värdering inom olika aktiviteter (Kielhofner, Dobria, Forsyth & 
Kramer, 2010). Instrumentet har tidigare använts inom kriminalvården som grund för intagnas 
rehabiliteringsplan (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). Min Mening är ett upphovsrättsskyddat 
material och för att få möjlighet att kopiera upp instrumentet och använda det som datainsamling 
kontaktades Sveriges arbetsterapeuter som gav sitt godkännande (Sveriges arbetsterapeuter, 
personlig kommunikation, 3 april, 2017). 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av 50 enkäter samt tillhörande informationsbrev. Informationsbrevet 
beskrev syftet, att deltagandet var frivilligt samt att enkäterna inte kommer kunna spåras till 
deltagare eller anstalt. Materialet förbereddes och skrevs ut för att sedan skickas till utvald anstalt. 
Personalen fick instruktioner om att dela ut enkäterna på ett valfritt slumpmässigt sätt till 
deltagarna för att underlätta datainsamlingen. Vid utdelningen bifogades även ett tomt kuvert i 
syfte att deltagaren själv fick möjlighet att lägga i den besvarade enkäten och försegla kuvertet. På 
så vis skyddas deltagaren konfidentiellt genom att förhindra att känsliga uppgifter sprids. Enligt 
personal delades enkäterna ut vid inlåsning på kvällen och samlades in på morgonen efter. 
Deltagarna lämnade sitt samtycke genom att besvara och lämna in enkäten vilket tydligt framgick 
i informationsbrevet. Författarna kom tillsammans överens med ansvarig på anstalten att 
personligen hämta de besvarade enkäterna för att göra datainsamlingen mer tidseffektiv.  
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Dataanalys 

Första steget i dataanalysen var att förbereda inmatning av datamaterialet i dataanalysprogrammet 
Statistical Package for the Social Sciences, SPSS (Wahlgren, 2012). Alla påståenden i Min Mening 
delades upp i två variabler, en för kompetens och en för värdering. Svarsalternativen kodades om 
till siffrorna 1-4 på följande vis gällande kompetens: 1 = fungerar inte bra, 2 = fungerar ganska bra, 
3 = fungerar bra samt 4 = fungerar mycket bra. Svarsalternativen gällande värdering kodades om 
till: 1 = är inte så viktigt för mig, 2 = är viktigt för mig, 3 = är mycket viktigt för mig samt 4 = är 
ytterst viktigt för mig. Det insamlade materialet lades sedan in i SPSS och varje enkät fick ett id 
nummer och matades in en i taget med alla variabler.  
 
För att besvara samtliga frågeställningar gällande hur intagna upplever vardagliga aktiviteter 
gjordes en deskriptiv och statistisk analys. Kompetens och värdering analyserades genom att räkna 
ut median, kvartilavstånd och antal för samtliga aktiviteter och deltagare för att beskriva vad som 
upplevs fungera mycket bra/fungera inte bra samt vad som upplevs mycket viktigt/inte så viktigt. 
För att beskriva relationen mellan kompetens och värdering utifrån antal jämfördes 
svarsalternativen 3 och 4 för att se vad som upplevs fungera bra och vad som är viktigt. Relationen 
mellan kompetens och värdering beskrevs ytterligare utifrån medianen genom att analysera och 
identifiera skillnader inom samma aktivitet. Svarsalternativen i Min Mening är på ordinalskala och 
icke parametrisk statistik genom Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för att få fram 
korrelationen mellan kompetens och värdering. För att på individnivå identifiera vilka aktiviteter 
som deltagarna upplever inte fungerar bra men som upplevs vara ytterst viktiga gjordes en manuell 
kartläggning över vilka deltagare som skattat aktiviteterna gällande kompetens 1 och värdering 4. 
 
Det var 29 personer som deltog i studien. Resultatet beskriver intagnas upplevelser av vardagliga 
aktiviteter på en svensk anstalt gällande kompetens och värdering samt relationen mellan dem. 
Det externa bortfallet var 21 personer. Aktiviteter gällande kompetens som hade högst andel 
internt bortfall var att ta hand om mitt hem (n = 4), att ta mig till platser dit jag behöver komma 
(n = 3) samt att ta hand om andra som jag har ansvar för (n = 3). Aktiviteter gällande värdering 
som hade högst andel internt bortfall var att ta hand om mitt hem (n = 6), att ta mig till platser 
dit jag behöver komma (n = 5) samt att ta hand om andra som jag har ansvar för (n = 4). 
Resultatet har beräknats med hjälp av median, kvartilavstånd, antal samt p-värde. Median och 
kvartilavstånd beskrivs i figurer och tabeller mellan 1-4, där 1 = fungerar inte bra/är inte så viktigt 
för mig, 2 = fungerar ganska bra/är viktigt för mig, 3 = fungerar bra/är mycket viktigt för mig samt 
4 = fungerar mycket bra/är ytterst viktigt för mig. Antal beskrivs i figurer hur deltagarna upplever 
olika aktiviteter samt vilka aktiviteter som utmärker sig. P-värde beskrivs i tabell för att identifiera 
signifikanta skillnader mellan kompetens och värdering.  

Etiska överväganden 

Författarna har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I 
informationsbrevet som delades ut tillsammans med enkäten beskrevs syftet, att deltagandet var 
frivilligt, att arbetet kommer presenteras genom ett examensarbete, att enkäten är anonym och inte 
kan spåras till deltagare eller anstalt samt att de har möjlighet att avbryta deltagandet utan negativa 
konsekvenser. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna i samband med att de besvarade 
och lämnade in enkäten gav sitt samtycke till att delta. Deltagarna fick även information om att de 
när som helst under tiden för ifyllandet av enkäten hade möjlighet att avbryta deltagandet. Hänsyn 
till konfidentialitetskravet togs genom att informera deltagarna om att enkäten var helt anonym 
och inte kan spåras till deltagare eller anstalt. Nyttjandekravet uppfylldes genom att informera 
deltagarna om nyttan med arbetet samt att det insamlade materialet endast kommer presenteras i 
forskningssyfte genom ett examensarbete. Deltagarna fick information om vart de kan vända sig 
om de vill ha tillgång till resultatet. Datainsamlingsmaterialet berör inga personuppgifter och det 
finns inga risker för att deltagarna utsätts för skada. Deltagarna är en känslig grupp och det kan 
därför inte garanteras att deltagarna inte upplever frustration eller irritation när de besvarar 
enkäten. Frågorna kan upplevas som känsliga att besvara på grund av den miljö och situation de 
befinner sig i. Vid utdelning av enkäterna delades även ett tomt kuvert ut till varje deltagare i syfte 
att deltagaren själv fick möjlighet att lägga i den besvarade enkäten och försegla kuvertet. På så vis 
skyddades deltagarna konfidentiellt och spridning av känsliga uppgifter förhindrades. För att 
kunna genomföra examensarbetet var det nödvändigt att lämna över delar av ansvaret. Personal 
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på anstalten hade en viktig roll under datainsamlingen eftersom det inte tilläts att personligen dela 
ut enkäterna. Tydliga instruktioner gavs över datainsamlingens tillvägagångssätt för att författarna 
skulle få mer kontroll, men en medvetenhet fanns om att det kan påverka resultatet samt att 
personal kan avvika från information och instruktioner. För att ytterligare ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet har det insamlade materialet hanterats med försiktighet och förvarats utan 
åtkomst för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). En etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans 
anvisningar har genomförts (se bilaga 4). 
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Resultat 

Kompetens och värdering 

Den aktivitet som skattades högst utifrån medianen gällande kompetens hos samtliga deltagare är 
att ta hand om mig själv och upplevs fungera mycket bra (4). Deltagarna upplever att majoriteten 
av aktiviteterna fungerar bra (3). De aktiviteter som upplevs fungera ganska bra (2) är att sköta 
min ekonomi, att få gjort det jag behöver göra, att genomföra det jag bestämmer mig för att göra 
samt att dra nytta av mina förmågor. Det är ingen aktivitet som deltagarna upplever inte fungerar 
bra (1). Gällande värdering är det ingen aktivitet som upplevs som ytterst viktig (4). Deltagarna 
upplever att majoriteten av aktiviteterna är mycket viktiga (3). De aktiviteter deltagarna upplever 
som viktiga (2) är att ta mig till platser dit jag behöver komma, att umgås med andra, att få gjort 
det jag behöver göra, att leva upp till förväntningar och klara av det jag ansvarar för samt att 
dra nytta av mina förmågor. Inga aktiviteter upplevdes som inte så viktigt hos deltagarna (1) (se 
tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Median och kvartilavstånd för samtliga deltagare och aktiviteter mellan kompetens och värdering 

 

 
 
 
 
 
 



15 
 

 
De aktiviteter som flest antal deltagare upplever fungerar mycket bra (4) är att ta hand om mig 
själv (hygien, utseende, kläder) (n = 17), att sköta mina grundläggande behov (mat, medicin, 
hälsa) (n = 13) samt att tala med andra människor, uttrycka mig (n = 11). De aktiviteter som 
majoriteten av deltagarna upplever inte fungerar bra (1) är att sköta min ekonomi (n = 9), att 
sträva mot mina mål (n = 8) samt att engagera mig som student, anställd, i förening eller som 
familjemedlem (n = 7) (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Aktiviteter som flest antal deltagare upplever fungerar mycket bra/fungerar inte bra. 
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De aktiviteter som flest antal deltagare upplever är ytterst viktiga (4) är att sköta mina 
grundläggande behov (mat, medicin, hälsa) (n = 12), att ta hand om mig själv (hygien, utseende, 
kläder (n = 10), att koppla av och roa mig (n = 8) samt att sträva mot mina mål (n = 8). De 
aktiviteter som majoriteten av deltagarna upplever inte är så viktiga (1) är att umgås med andra 
(n = 6), att engagera mig som student, anställd, i förening eller som familjemedlem (n = 3), att ta 
hand om mitt hem (n = 2), att tala med andra människor (n = 2) samt att identifiera och lösa 
problem i vardagen (n = 2) (se figur 2). 
 

 
 
Figur 2. Aktiviteter som flest antal deltagare upplever är ytterst viktigt/inte så viktigt. 
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Relationen mellan kompetens och värdering 

För att beskriva relationen mellan kompetens och värdering inom samtliga aktiviteter gjordes 
Spearmans rangkorrelation. Som framgår av tabell 2 så är 17 av 21 aktiviteter inte signifikant 
korrelerade mellan kompetens och värdering. Det är fyra aktiviteter som har en positiv signifikant 
korrelation; att koncentrera mig på mina uppgifter (p = 0,012), att ta hand om mig själv (p 
=0,004), att umgås med andra (p = 0,012) samt att ha dagliga rutiner (p = 0,010).  

Tabell 2. Aktiviteter utifrån Spearmans rangkorrelation 
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Det är sju deltagare som upplever att vissa aktiviteter inte fungerar bra (1) men upplevs vara ytterst 
viktiga (4). Det är tre deltagare som upplever att en aktivitet inte fungerar bra men upplevs vara 
ytterst viktig. En deltagare upplever samma relation mellan kompetens och värdering inom två 
aktiviteter. De resterande tre deltagarna upplever att tre, fyra eller fem aktiviteter inte fungerar bra 
men är ytterst viktiga (se tabell 3). 

Tabell 3. Aktiviteter som inte fungerar bra (1) men upplevs vara ytterst viktiga (4) 

 

Utöver den efterfrågade datainsamlingen genom Min Mening lämnades övriga kommentarer. En 
deltagare lämnade kommentarer till varje påstående som motiverade valet av svarsalternativ. En 
annan deltagare lämnade citatet: “Kriminalvården blir mer förvaring och opersonligare, mer 
säkerhet. Som intagen är jag bara ett nummer i deras system”. 
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Diskussion                                        

Metod  

Examensarbetet genomfördes för att författarna är intresserade av varför många intagna återfaller 
i brott efter frigivning samt för att studier gällande hur intagna upplever sin vardag är begränsade. 
Det arbetar idag inte många arbetsterapeuter inom Svensk kriminalvård, vilket ytterligare är en 
anledning till varför författarna valde att beskriva hur intagna på en anstalt upplever vardagliga 
aktiviteter (Sveriges arbetsterapeuter, personlig kommunikation, 5 maj, 2017).  

 
Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån information om olika anstalter samt säkerhetsklasser. 
Gällande urvalet av deltagare valdes att endast ha inklusionskriteriet bra svensk läsförståelse, vilket 
var ett medvetet val då syftet var att beskriva hur intagna upplever sin vardag i dagsläget oavsett 
kön, ålder, missbruk, typ av dom, tid som avtjänats eller tid kvar på anstalten. Något som 
ytterligare motiverade att ha få inklusionskriterier var för att underlätta datainsamlingen på 
anstalten. En annan anledning till att inte ha för många inklusionskriterier var för att öka 
möjligheten att få in tillräckligt med besvarade enkäter och för att minimera det externa bortfallet. 
Personal fick instruktioner om att dela ut enkäterna slumpmässigt till intagna på anstalten för att 
underlätta datainsamlingen och undvika missförstånd gällande urvalet. Författarna var tvungna 
att lämna över ansvaret gällande datainsamlingen till anstalten. På grund av säkerhetsskäl fanns 
inte möjlighet att personligen dela ut enkäterna och fick därför förlita sig på personal på anstalten. 
Även om tydliga instruktioner gavs gällande tillvägagångssättet för utdelning och insamling av 
enkäterna kan det inte garanteras att datainsamlingen gått till som önskat. Författarna har inte 
haft kontroll över datainsamlingen och är medvetna om att det slumpmässiga urvalet som 
efterfrågats kan ha påverkat resultatet samt att systematiska fel kan ha förekommit och kan ha 
påverkat examensarbetets validitet. Enkäterna kan ha delats ut till intagna som anses vara mer 
lämpliga eller passande vilket kan ha påverkat urvalet. En medvetenhet finns om att metoden för 
datainsamlingen kan ha påverkat hur representativt resultatet är för alla intagna på den specifika 
anstalten. Examensarbetets interna validitet kan ha påverkats av det externa och interna bortfall 
som förekom samt att författarna inte hade kontroll över datainsamlingsprocessen. 
 
För att skydda deltagarnas anonymitet och konfidentialitet bifogades ett tomt kuvert i syfte att 
lägga i den besvarade enkäten. Syftet med kuvertet var att hindra obehöriga att kunna ta del av 
datainsamlingen, dock kan det inte garanteras att något kuvert med besvarad enkät öppnats för att 
sedan förslutas igen. Författarna fick inte tillbaka de obesvarade enkäterna och mer tydlighet 
angående insamling av obesvarade enkäter hade varit gynnsamt. Till följd av otydlighet i 
kommunikationen kan resultatet ha påverkats och det kan inte garanteras att någon enkät har 
försvunnit eller plockats bort. Att genomföra en studie bestående av enkäter på en anstalt var svårt 
och författarna kunde inte påverka eller vara delaktiga i datainsamlingen på grund av att ansvaret 
helt lades över på anstalten. 

 
Det arbetsterapeutiska instrumentet Min Mening användes som datainsamlingsinstrument 
(Baron, Kielhofner, Iyenger, Goldhammer & Wolenski, 2012). Min Mening berör vardagliga 
aktiviteter och instrumentet ansågs kunna besvara syftet. Författarna diskuterade om alla 
påståenden var relevanta för deltagarna och att vissa påståenden kan väcka frustration och 
irritation. Enkäten kan upplevas innehålla känsliga data och vissa påståenden kan upplevas vara 
jobbiga och svåra att besvara. Det diskuterades även om vissa påståenden skulle tas bort men 
enkäten valdes att behållas i sin helhet då instruktionerna i Min Mening beskriver ”om ett 
påstående inte är aktuellt för dig, stryk den och gå vidare till nästa”. Däremot ströks kategorin 
“prioritering” från instrumentet då det inte ansågs vara aktuellt eller ha någon nytta gällande syftet. 
Medvetenhet fanns om att instrumentet innehöll många påståenden samt svarsalternativ som 
kunde ta tid och energi att besvara. Instrumentet har hög validitet och reliabilitet vilket garanterar 
att instrumentet mäter vad som avses att mäta samt att instrumentet är tillförlitligt och säkert 
(Kielhofner, Forsyth, Kramer & Iyenger, 2009). Författarna har genom Min Mening fått svar på 
frågeställningarna samt besvarat syftet. 

 
Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, användes som dataanalysprogram och författarna 
anser att examensarbetet har en hög statistisk validitet då dataanalysprogrammet anses vara 
passande för examensarbetet. För att få fram ett resultat utifrån median, kvartilavstånd, antal och 
p-värde valdes en deskriptiv och statistisk analys för att besvara syftet och frågeställningarna.  
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Några aktiviteter visade sig ha internt bortfall och de aktiviteter med flest antal internt bortfall var 
att ta hand om mitt hem, att ta mig till platser dit jag behöver komma samt att ta hand om andra 
som jag har ansvar för. Författarna har i efterhand diskuterat att dessa påståenden kan vara 
irrelevanta samt svåra att besvara med tanke på den situation och miljö de befinner sig i. Att ta 
hand om mitt hem hade störst andel internt bortfall och påståendet kan vara känsligt för deltagarna 
samt upplevas som provocerande och kränkande att besvara. En annan anledning kan vara att 
deltagarna inte upplever att de har något hem och därför inte kan besvara frågan. Att ta mig till 
platser dit jag behöver komma är svårt för deltagarna då de befinner sig i en restriktiv och 
begränsad miljö. Intagna på en anstalt har inte samma möjligheter att delta i de aktiviteter som 
önskas på grund av isolering och restriktioner (Whiteford, 2014). Även att ta hand om andra som 
jag har ansvar för kan vara känsligt att besvara. Det finns en risk att intagna förlorar kontakt och 
relation med familj och vänner vilket kan ha påverkat det interna bortfallet. Förändring av roller 
och miljö kan påverka intagnas identitet och relationer, vilket kan leda till att kontakt med familj 
och vänner förloras (Kielhofner, 2012). 

Resultat 

Några aktiviteter utmärkte sig främst gällande kompetens och det var många deltagare som 
upplevde att samma aktivitet inte fungerade bra. Internt bortfall förekom inom majoriteten av 
aktiviteterna, men några aktiviteter hade en större andel bortfall. De flesta aktiviteterna utifrån 
Min Mening visade gällande kompetens och värdering att de fungerade mycket bra samt var 
mycket viktiga.  
 
Aktiviteten att sköta min ekonomi var den aktivitet som flest antal deltagare upplevde inte fungerar 
bra. Det var även den aktivitet som utifrån medianen upplevdes fungera ganska bra. Resultatet 
visade att aktiviteten upplevdes som mycket viktig men att den inte fungerar bra. Anledningen till 
att deltagarna svarat som de gjort kan påverkas av att aktiviteten är svår att utföra och att de 
intagna inte upplever den frihet som kan behövas för att utföra aktiviteten på ett väl fungerande 
sätt. Förändras miljön påverkas utförandet av vardagliga aktiviteter (Kielhofner, 2012). Det kan 
finnas många olika faktorer till varför aktiviteten inte fungerar bra. Att sköta min ekonomi kan 
tolkas på olika sätt och kan innebära att tjäna pengar, ha en anställning, sköta räkningar, spara 
pengar, inkomster, utgifter och eventuella skulder. Yrkesroller, anställningar och känslan av att 
känna sig behövd kan bli påverkade och förloras när miljön förändras (Kielhofner, 2012). För en 
intagen kan roller och vanor förloras vilket kan leda till att förmågan att framgångsrikt anpassa sig 
till samhället minskar. Det är viktigt att intagna får möjlighet att upprätthålla roller och vanor för 
att främja tiden på anstalten samt återgången i samhället (Whiteford, 2014). Enligt Riksdagen 
(2013) är ekonomin något som intagna har svårigheter med, vilket även har framkommit i 
resultatet. 
 
Ytterligare en aktivitet som flertalet deltagare upplevde inte fungerar bra var att sträva mot mina 
mål. Resultatet visade att aktiviteten hade en signifikant skillnad mellan kompetens och värdering 
och fungerade inte bra trots att aktiviteten upplevdes som mycket viktig. Faktorer som kan ha 
påverkat resultatet av aktiviteten är självförtroende, självkänsla, värderingar, kapacitet samt 
motivation till förändring. Även hur anstalter och personal arbetar gällande intagnas rehabilitering 
kan påverka hur intagna upplever vardagliga aktiviteter. Det är många intagna som saknar ett bra 
självförtroende, att underskatta vad man klarar av kan leda till begränsningar av aktivitet 
(Bergström, 2012). Vad som är viktigt i livet värdesätts olika och självförtroendet kan påverka 
utförandet av en aktivitet. Att subjektivt klara av att bedöma kapacitet, förmåga och kompetens är 
något som kan vara svårt (Kielhofner, 2012). Motivation till förändring kan påverkas när man blir 
inlåst på en anstalt som innebär en stor omställning i livet (Kielhofner, 2012). Att ha 
självförtroende och vara motiverad är viktigt för att främja utförandet av aktivitet (Wilcock & 
Hocking, 2015). För att stödja ett liv utanför anstalten och minska återfall i brott är det viktigt att 
kartlägga kapacitet och förmågor hos de intagna, vilket är något som saknas på anstalterna i Sverige 
(Riksdagen, 2013). Den kompetens och kunskap som finns på en anstalt är avgörande för att 
intagna ska få en framgångsrik rehabilitering och för att främja frigivning (Prop. 2008/09:1). 
 
Det var sju deltagare som upplevde att minst en aktivitet inte fungerade bra men upplevdes vara 
ytterst viktiga. Tre av dessa deltagare upplevde att tre till fem aktiviteter upplevdes inte fungera 
bra men var ytterst viktiga. Utifrån resultatet kan man som arbetsterapeut se och identifiera vilka 
intagna som är i behov av arbetsterapi på individnivå. I examensarbetets resultat gällande 
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relationen mellan kompetens och värdering var det tre deltagare som hade tre eller fler aktiviteter 
och som kan vara i behov av arbetsterapeutiska åtgärder. 

 
Den aktivitet som flest antal deltagare upplevde fungerar mycket bra var att ta hand om mig själv 
(mat, hygien, medicin). Aktiviteten upplevdes även i stor utsträckning vara ytterst viktig för 
deltagarna. Det är många intagna som har svårigheter med vardagliga aktiviteter, men resultatet 
visar att deltagarna i examensarbetet upplever att aktiviteten att ta hand mig själv fungerar mycket 
bra (Riksdagen, 2013). Hur anstalter arbetar har utvecklats jämfört med förr och att vara intagen 
ser idag annorlunda ut och syftet är inte längre att straffas genom ett så svårt och hårt liv som 
möjligt (Molineux & Whiteford, 1999).  
 
Det var en stor variation gällande svarsalternativen hos deltagarna och det var 17 av 21 aktiviteter 
som inte hade någon korrelation. Kompetens och värdering är något som upplevs olika i olika 
aktiviteter. Att bedöma kapacitet, förmåga och kompetens subjektivt när det gäller utförande av 
aktivitet är något som kan vara svårt (Kielhofner, 2012). Många intagna saknar ett bra 
självförtroende. Att ha dåligt självförtroende och underskatta vad man klarar av kan leda till 
begränsningar av aktivitet. Att ha för bra självförtroende och överskatta den subjektiva förmågan 
kan leda till att utförandet av aktiviteter istället misslyckas (Bergström, 2012). Det är viktigt att ha 
insikt gällande förmåga och kompetens när det gäller utförandet av olika aktiviteter. Det är många 
som återfaller i brott på grund av att de saknar den kompetens och de färdigheter som krävs för 
återanpassning i samhället (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). Vad människor anser är bra, 
rätt och viktigt att göra i livet är något som värdesätts olika. Värderingar skapas under livets gång 
och det påverkas av det egenvärde som upplevs när vissa aktiviteter utförs. Vid utförande av 
aktiviteter som överensstämmer med våra värderingar upplevs känslor som betydelse, säkerhet, 
värde, tillhörighet och meningsfullhet. Utförs aktiviteter som går emot ens värderingar kan känslan 
av skuld, skam, misslyckande eller otillräcklighet uppstå (Kielhofner, 2012).  
 
Deltagandet i examenarbetet väckte känslor och funderingar hos några av deltagarna. En deltagare 
kommenterade glädjen över att få möjlighet att besvara enkäten och såg möjligheten att uttrycka 
sig med egna ord. En annan deltagare beskrev i en kommentar att man som intagen upplever sig 
vara förvaring samt endast ett nummer i kriminalvårdens system vilket är intresseväckande och 
kommentaren tolkas som att deltagaren inte är nöjd med tillvaron på anstalten. Deltagaren 
kommenterade även att kriminalvården är opersonlig och mer inriktad på säkerhet, vilket kan 
tolkas som att personal på den specifika anstalten inte arbetar tillräckligt klientcentrerat och inte 
gör intagna delaktiga i rehabiliteringen. Kommentarerna som lämnades tolkas som att 
rehabiliteringen inte fungerar bra, men enligt kriminalvården är det viktigt med rehabiliterande 
insatser för att minska återfall i brott (RiR, 2015). Ett av kriminalvårdens viktigaste mål är att 
återfall i brott ska minska samt att öka tryggheten i samhället och en viktig del i rehabiliteringen 
är effektiva förberedelser inför frigivning (Sverige Kriminalvårdsstyrelsen, 2006). Effektiva 
förberedelser inför frigivning är en viktig del i arbetet för att minska återfall i brott (Sverige 
Kriminalvårdsstyrelsen, 2006). Den kompetens och kunskap som personal har på en anstalt är 
avgörande för att intagna ska få en framgångsrik rehabilitering och frigivning (Prop. 2008/09:1). 
Resultatet kan inte generaliseras till intagna eller anstalter då urvalet är litet och att 
examensarbetet endast genomförts på en anstalt, vilket även påverkar den externa validiteten. Fler 
studier behövs inom området för att ytterligare identifiera hur behovet av arbetsterapi ser ut på 
svenska anstalter. 

Betydelse för arbetsterapi  

Resultatet visar att det finns vardagliga aktiviteter som kan förbättras för intagna på en anstalt. 
Genom att använda sig av Min Mening kan man kartlägga, identifiera samt prioritera de aktiviteter 
som den intagne vill förbättra. Min Mening kan med fördel användas hos intagna då det interna 
bortfallet var litet samt användas som grund för intagnas rehabiliteringsplan på svenska anstalter. 
Instrumentet har tidigare använts i USA inom kriminalvården som grund för intagnas 
rehabiliteringsplan (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). Det är viktigt att tidigt kartlägga 
intagnas färdigheter och förmågor för att kunna arbeta på ett förebyggande sätt (RiR, 2009). 
Arbetsterapeuter kan använda sin kompetens för att beskriva hur intagna upplever sina aktiviteter 
och vad som behöver förbättras för att främja deras vardag (Whiteford, 2014). Kartläggning 
gällande färdigheter och förmågor är något som saknas på svenska anstalter (Riksdagen, 2013). 
Genom att använda Min Mening på anstalter kan intagna även få möjlighet att bli mer delaktiga i 



22 
 

rehabiliteringen och tillsammans med personal formulera mål för en framgångsrik rehabilitering 
och en lyckad frigivning. Det är viktigt att arbeta klientcentrerat samt göra intagna delaktiga i 
rehabiliteringen för att minska återfall i brott (Crabtree, Ohm, Wall & Ray, 2016). För att ha 
möjlighet att använda Min Mening behövs arbetsterapeuter inom verksamheten. 
 
Examensarbetet kan leda till att behovet av arbetsterapi på svenska anstalter identifieras, vilket i 
sin tur kan leda till att professionen utvecklas positivt. Arbetsterapeuter får även möjlighet att 
utveckla kunskap och kompetens gällande intagna och hur deras vardag ser ut och på så sätt öka 
intagnas möjlighet för en framgångsrik och lyckad rehabilitering. Arbetsterapeuter har en viktig 
roll och kan komplettera övriga professioner på en anstalt (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006). 
Utifrån statistik finns det endast fem verksamma arbetsterapeuter inom kriminalvården i Sverige 
(Sveriges arbetsterapeuter, personlig kommunikation, 5 maj, 2017). Det är mer förekommande att 
arbetsterapeuter arbetar inom anstalter i andra länder och det har visat sig vara framgångsrikt för 
de intagnas rehabilitering (Tan, Kumar & Devaraj, 2015). Arbetsterapeuter har en unik förmåga att 
klientcentrerat bedöma och förbereda personer inför frigivning genom att upprätthålla vardagliga 
aktiviteter och roller som upplevs meningsfulla. Genom att arbeta klientcentrerat får intagna 
möjlighet att förbättra den kompetens och de färdigheter som behövs för att långsiktigt stödja en 
framgångsrik anpassning i samhället. Att arbeta på ett sådant sätt har visat sig ha god effekt för att 
minska återfall i brott (Eggers, Munoz, Sciulli & Crist, 2006).  
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Slutsats 

Resultatet beskriver att sköta min ekonomi, att sträva mot mina mål samt att engagera mig i 
roller var de aktiviteter som flest antal deltagare upplevde inte fungerade bra. Resultatet visar även 
att sju deltagare upplevde att minst en aktivitet inte fungerar bra men upplevs vara ytterst viktig. 
Enligt resultatet kan Min Mening med fördel användas bland intagna samt användas som grund 
för deras rehabilitering i syfte att kartlägga vardagliga aktiviteter genom självskattning. Resultatet 
kan inte generaliseras och fler studier behöver genomföras inom området för att ytterligare 
beskriva hur intagna upplever vardagliga aktiviteter samt identifiera hur behovet av arbetsterapi 
ser ut på svenska anstalter. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev anstalt 

 
 

Informationsbrev 
 

Vi är två studenter som vill utföra ett examensarbete “Hur personer upplever 
sina vardagliga aktiviteter på en svensk anstalt”. Syftet är att beskriva hur 
personer på en anstalt upplever sina aktiviteter kopplat till kompetens och 
värdering. Det finns idag studier gjorda på hur personal arbetar på en anstalt, 
däremot saknas studier gällande hur de intagna själva upplever sin vardag. Vi 
anser att det inte finns tillräckligt med studier gällande området och vill därför ta 
reda på mer om detta.  
 
Här får ni 50 st enkäter med tillhörande kuvert som vi gärna ser att ni lämnar ut 
slumpmässigt till deltagare med god svensk läsförståelse. Ni ska alltså dela ut ett 
kuvert samt en enkät med tillhörande informationsbrev till varje deltagare. 
Deltagarna kommer att få instruktionen att lägga i den besvarade enkäten i det 
kuvert som medföljer.  
 
Enkäten består av 21 påståenden som berör begreppet aktivitet. Deltagarna får 
skatta sina förmågor när det gäller utförandet av aktiviteter samt hur de 
värdesätter dem. Det tar ca 15-20 minuter att fylla i enkäten. Det är helt frivilligt 
för deltagarna att delta i studien och de kan när som helst under tiden för 
ifyllandet av enkäten avbryta sitt deltagande. I samband med att de svarar på 
enkäten ger de sitt samtycke till att delta i studien. Enkäten är helt anonym och 
kommer inte kunna spåras till deltagare eller anstalt. Vi kommer att hantera den 
insamlade datan med försiktighet och förvara materialet utan åtkomst för 
obehöriga. 
 
Examensarbetet kommer att redovisas genom ett seminarium muntligt och 
skriftligt på Hälsohögskolan i Jönköping, på avdelningen för rehabilitering. Vill 
ni ha tillgång till resultatet är ni välkomna att kontakta oss.  
 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Jönköping University  Jönköping University      Jönköping University 
Arbetsterapeutstudent  Arbetsterapeutstudent   Handledare, lektor 
Ronja Lönnborg            Louise Byrmo           Inger Ahlstrand 
Loro1491@ju.student.se Bylo1414@ju.student.se     Inger.ahlstrand@ju.se

mailto:Inger.ahlstrand@ju.se


2 

 

 
 

Bilaga 2 – Min Mening 
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Bilaga 3 – Informationsbrev deltagare 

 
 
 

Information till dig som vill delta i vårt examensarbete! 
 

Du tillfrågas härmed att delta i examensarbetet “Hur personer upplever sina 
vardagliga aktiviteter på en svensk anstalt”. Syftet med examensarbetet är att 
beskriva hur personer upplever sina vardagsaktiviteter. Det finns idag studier 
gjorda på hur rehabiliteringsarbetet fungerar på en anstalt, däremot saknas 
studier på hur personerna själva upplever sin vardag. Vi anser att det inte finns 
tillräckligt med studier gällande detta området och vill därför ta reda på hur din 
upplevelse är. 
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under tiden för 
ifyllandet av enkäten avbryta ditt deltagande. I samband med att du svarar på 
enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. Enkäten är helt anonym och 
kommer inte kunna spåras till dig eller anstalten. Vi kommer att hantera den 
insamlade datan med försiktighet och förvara materialet utan åtkomst för 
obehöriga.  
 
Enkäten består av 21 påståenden som berör dina vardagsaktiviteter. Det tar ca 
15-20 minuter att besvara enkäten. Observera att enkäten är dubbelsidig 
och att du måste vända blad för att besvara hela enkäten. När du 
besvarat enkäten ber vi dig lägga i enkäten i det bifogade kuvertet och försegla 
det väl. Genom att försegla kuvertet kan ej obehöriga ta del av den information 
du just lämnat. 
 
Examensarbetet kommer att redovisas genom ett seminarium muntligt och 
skriftligt på Hälsohögskolan i Jönköping, på avdelningen för rehabilitering. Vill 
ni ha tillgång till resultatet är ni välkomna att kontakta oss.  
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Jönköping University  Jönköping University 
Arbetsterapeutstudent  Arbetsterapeutstudent     
Ronja       Louise     
Loro1491@ju.student.se         Bylo1414@ju.student.se 

 
 
 
 
 
 

mailto:Loro1491@ju.student.se
mailto:Bylo1414@ju.student.se


4 

 

 
 

Bilaga 4 - Egengranskning 

 


