
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt Arbete    

 
 
 
 
ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs           
               
 
HANDLEDARE: Anders Stävhag 
 
 
SAMMANFATTNING: Forskning från England, Wales och USA visar att 
antalet äldre intagna inom kriminalvården i de aktuella länderna har ökat 
under det senaste decenniet. I forskningen visas att det kan uppstå problem 
när äldre personer med speciella behov placeras i ett fängelse. 
Kriminalvårdens statistik 2007 påvisar att det även skett en ökning av äldre 
intagna i de svenska fängelserna. Dock finns det ingen forskning om hur det 
påverkar anstalterna. Syftet med denna studie är att belysa hur personal på 
några utav Sveriges anstalter uppfattar och ser på situationen med äldre 
intagna med specifika behov som placeras i anstalt. I denna studie har en 
kvalitativ metod använts för att belysa det aktuella området. Som grund till 
studien ligger information inhämtad via öppna intervjuer med 8 informanter 
som arbetar på 4 av Sveriges anstalter. Då studien har en hermeneutisk ansats 
så utgår tolkningen och analysen ifrån den infallsvinkeln. Studien visar att det 
finns skillnader mellan äldre och yngre interner, samt att det kan uppstå stor 
problematik i de fall den äldre har specifika problem. Den påvisar också att 
de aktuella anstalterna till stor del inte är anpassade för att ta hand om 
eventuell problematik samt att personalen i det stora hela saknar kompetens 
för att jobba med frågorna. 
 
 
 
 
 

                        NYCKELORD: Kriminalvård, åldrande, intagna,  
 personalperspektiv, anstalt.                                  

                                              
                 

TITEL: Äldre intagna i anstalt                  

                                   - Ur ett personalperspektiv                 

                              
FÖRFATTARE: Karolina Sörman 
  

 
DATUM:  Jan 2009 
 
 

         



Innehållsförteckning 
 
   FÖRORD 
1 INLEDNING...................................................................................................... 1 

1:2 Bakgrund ........................................................................................................................... 1 
      Tidigare forskning ............................................................................................................. 1 

Fysisk hälsa bland äldre interner .................................................................................... 2 
Psykisk hälsa bland äldre interner .................................................................................. 3 
Befintliga åtgärder för att tillgodose de äldres behov .................................................... 4 

1:3 Problemformulering .......................................................................................................... 5 
1:4 Syfte .................................................................................................................................. 6 

 Frågeställningar ................................................................................................................. 6 
1:5 Definitioner ....................................................................................................................... 6 
1:6 Teoretisk avgränsning ....................................................................................................... 7 

2 METOD.............................................................................................................. 8 
2:1 Urval.................................................................................................................................. 9 
2:2 Tillvägagångssätt............................................................................................................... 9 
2:4 Analysmetod ................................................................................................................... 11 
2:5 Etiska överväganden ....................................................................................................... 12 
2:6 Reliabilitet och validitet .................................................................................................. 12 

3 TEORETISK TOLKNINGSRAM................................................................... 13 
3:1 Kriminalvård i Sverige .................................................................................................... 13 
3:3 Kriminalvårdsutbildning ................................................................................................. 14 
3:4 Ålderdom och åldrande ................................................................................................... 15 

Geriatrik ........................................................................................................................... 15 
Socialgerontologi ............................................................................................................. 16 

4 PRESENTATION AV ANSTALTER OCH INFORMANTER ..................... 18 
Intervju 1 ............................................................................................................................... 18 
Intervju 2 ............................................................................................................................... 18 
Intervju 3 ............................................................................................................................... 18 
Intervju 4 ............................................................................................................................... 19 

5 ANALYS.......................................................................................................... 20 
5:1 Äldre intagna i anstalt. .................................................................................................... 20 
5:2 Fysisk hälsa bland äldre intagna i anstalt ........................................................................ 22 
5:3 Psykisk hälsa bland äldre intagna i anstalt ...................................................................... 25 
5:4 Befintliga åtgärder........................................................................................................... 27 
5:5 Personalens kompetens ................................................................................................... 29 

6 DISKUSSION .................................................................................................. 33 
 
REFERENSLISTA 
 
BILAGA 1 Intervjuguide 
 
BILAGA 2 Informationsblad till informanter 



Förord 

Jag vill först ägna ett stort tack till min tidigare och min nuvarande arbetsplats, vilka 

tillsammans bidragit till att det aktuella ämnet uppmärksammats för mig. De har aktualiserat 

olika problemområden, men samtidigt givit mig ett nytt perspektiv. Nämligen att ett och 

samma problem kan återfinnas inom olika arbetsområden. De har bidragit med grunden till 

ämnet och inspirerat mig så att jag nu kunnat göra den c-uppsats som jag haft i mina tankar 

under 2 års tid.  

Jag vill även tacka er som delat med er av era erfarenheter och upplevelser i ämnet. Utan ert 

samarbete och engagemang hade denna c-uppsats inte varit genomförbar.  

 

Ett stort tack till min handledare Anders Stävhag för uppskattad handledning med bra 

synpunkter, stort visat intresse för ämnet, konstruktiv kritik och god vägledning. 

 

 

 

Januari 2009 

 

 

 

Karolina Sörman 

 



 1 

1 INLEDNING 

”Det huvudsakliga syftet med socialt arbete är att stärka människors anpassningsförmåga    
och påverka omgivningen så att utbytet dem emellan blir adaptivt” 

 
    (Payne, 2002 sid 204) 

1:2 Bakgrund 

Antalet äldre intagna inskrivna vid Svenska anstalter har ökat under de senaste åren. I oktober 

2003 fanns 45 st (0,85 %) intagna över 65 år inskrivna i anstalt, i oktober 2007 hade antalet 

ökat till 74 st (1,40 %) (kriminalvården, 2008). I kontakt med Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ), socialstyrelsen och huvudkontoret för kriminalvården framkommer att det finns 

mycket forskning och många projekt angående unga i fängelse, kvinnor i anstalt, missbruk, 

behandlingsprogram, intagna med ADHD, sexualbrottslingar, våld i nära relation och olika 

etniciteter inom kriminalvården. Det finns dock ingen forskning och inte heller några projekt 

som behandlar ämnet äldre intagna och deras ibland speciella behov. Detta gör det intressant 

att undersöka saken närmare.  Målgruppen, intagna över 65 år, är inte stor, den utgör endast 

1,40 % av de intagna. Men de finns och deras behov måste tillgodoses precis lika mycket som 

sexualbrottslingars, kvinnors, missbrukares och yngres behov.  

Tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskat kring ämnet äldre intagna i kriminalvård. I Sverige finns ingen 

tidigare forskning eller några projekt som behandlar ämnet. Dock har det gjorts studier i bland 

annat USA, Wales och England. Studierna visar att antalet äldre intagna har ökat det senaste 

decenniet och att en ytterligare ökning är att vänta. Övriga grupper hade också ökat, men de 

äldre har ökat mest procentuellt. Den tidigare forskning som presenteras nedan har sin 

utgångspunkt i de studier som gjort i ovan nämnda länder. Resultaten av studierna är 

uppdelade efter tre olika teman för att göra forskningen mer överskådlig. De tre temana är 

fysisk hälsa, psykisk hälsa och befintliga åtgärder. Sammanställningen nedan utgår ifrån 14 

vetenskapligt granskade artiklar skrivna mellan åren 2000 och 2007. Artiklarna belyser den 

problematik som kan uppstå i och med att äldre blir placerade på anstalter som inte är 

anpassade efter deras ibland specifika behov samt de skillnader som kan finnas mellan yngre 

och äldre interner.  
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Fysisk hälsa bland äldre interner 

Tidigare forskning visar att den fysiska hälsan hos äldre internerna skiljer sig från de yngres 

och att det skapar problem för dem och anstalterna. Detta belyses i 13 utav de 14 granskade 

artiklarna. 
 

Vanliga åkommor bland äldre intagna kan vara ledgångsreumatism och hjärtproblem, 

muskulära problem, astma, diabetes, epilepsi och hjärnblödningar (Fazel mfl 2001). En annan 

studie fann även att ryggproblem, inkontinens, Parkinsons, nedsatt syn och hörsel samt 

ostadighet på benen skapade stora problem (Crawley 2005). Ett större antal (83 %) manliga 

äldre interner rapporterade om långvariga sjukdomar och funktionshinder. Detta ofta beroende 

på hjärtsjukdomar och muskulära problem (Harris mfl 2007). En studie visade att många utav 

de äldre internerna led av sjukliga åkommor som antingen var oupptäckta eller obehandlade 

(Rónán Collins & Birol, 2007).  
 

Vanligt förekommande bland äldre intagna var hjärtsjukdomar och det var därför extra viktigt 

med bra sjukvård (Gallagher 2001, Yorsten & Taylor, 2006). Många utav de äldre internerna 

hade dålig hälsostatus kopplat till dålig hörsel och syn, rygg och ledproblem, hjärtproblem 

samt andningssvårigheter (Marquart mfl, 2000), samtidigt kom en liknande studie fram till att 

59% av de äldre internerna hade en god fysisk hälsa (Loed & Steffenmeiser, 2006). En studie 

gjord på anstalter i England och Wales kom fram till att 10 % av de äldre hade problem med 

att gå i trappor och 1 utav dem var oförmögen att tvätta sig själv. 10 % var funktionellt 

oförmögna att delta i de dagliga aktiviteterna i fängelset samt att den fysiska miljön i fängelset 

inte var anpassat efter de äldre internernas behov (Fazel mfl, 2001).  En studie gjord på ett 

fängelse med en speciell enhet för äldre intagna visade att fängelserna omedvetet skadade de 

äldre internerna genom att inte ge dem den vård de var i behov av och genom att inte anpassa 

miljön till dem. Den visade att de äldre missade mycket då det tog längre tid för dem att ta sig 

till och från olika platser. De äldre internerna berättade om svårigheter med att stå i kö, att gå 

samt att duscha och gå på toaletten eftersom dessa inte var anpassade efter deras behov. De 

kände också att de inte hade samma tillgång till personalen då de var oförmögna att ta sig till 

dem samt att det var svårt att komma in i och följa de rutiner som fanns. De äldre internerna 

hade svårigheter med att ta sig mellan olika platser, då trappor och långa korridorer utgjorde 

ett hinder för dem. De hade heller inte tillgång till de förmåner som övriga interner hade t ex 

träningslokaler, då de var anpassade efter de yngre. De äldre var rädda för att ramla och 

stannade då hellre i sina celler, vilket resulterade i att det blev isolerade (Crawley, 2005). De 
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äldres isolering på grund av att de inte klarade av den fysiska miljön uppmärksammades i 

flera studier (Fazel mfl, 2002, Parrish, 2003, & Williams mfl, 2006).  
 

Många utav de äldre internerna var rädda för att ramla och fallolyckor var mycket vanliga på 

grund av dåligt anpassade miljöer (Marquart mfl, 2000 & Williams mfl, 2006). I en studie 

gjord på anstalter i England och Wales visade det sig att många utav de äldre kände en stor 

oro över att de fått en minskad rörlighet sedan de kommit till anstalterna (Harris mfl, 2007). 

De äldre internerna hade svårigheter att klara av det dagliga livet i fängelset. De kände sig 

osäkra i sina celler, hade arbeten som de inte klarade av, om de behövde hjälp så fick de fråga 

andra interner och ett fåtal äldre interner fick daglig hjälp av personalen för att klara livet i 

fängelset (Williams mfl, 2006). Studier visade också att det var dålig säkerhet i t ex badrum 

och celler (Yorsten & Taylor, 2006). Många utav de äldre internernas hälsa hade försämrats 

avsevärt efter att de kommit till fängelset och många var oroliga över hur det skulle gå när de 

blev frigivna (Loed & Steffensmeier, 2006). De flesta artiklar såg att de äldres hälsa var 

avsevärt sämre än de yngre internernas och jämfört med de i samma ålder ute i samhället så 

drabbades de i fängelset värre av ålderssjukdomarna. I studierna tas även upp att de äldre i 

fängelserna var runt 10 år äldre fysiskt än jämnåriga ute i samhället.   

Psykisk hälsa bland äldre interner 

Psykisk hälsa bland äldre interner nämns i 12 utav de 14 artiklarna. Det finns lite forskat kring 

psykiska problem hos äldre interner, detta trots att psykiska problem är vanligt bland äldre i 

allmänhet. Det har framkommit att den psykiska hälsan hos äldre i fängelse är sämre än den 

hos de yngre internerna och jämfört med de äldre som befinner sig ute i samhället (Fazel mfl, 

2001). Det sistnämnda är något som även Yorsten & Taylor (2006) kommit fram till i sin 

studie. En studie gjord på anstalter i England och Wales visade att 32 % av de äldre internerna 

var diagnostiserade för någon slags psykisk sjukdom, den vanligaste var depression. Den 

psykiatriska hälsovård som fanns i fängelserna var anpassade efter de yngres behov, detta 

gjorde att de äldre utsattes för fara då deras problem blev ignorerade (Harris mfl, 2007).  

Antalet psykiskt sjuka bland de äldre internerna var avsevärt högre än hos de yngre (Rónán 

Collins & Birol, 2007.) Sedan 1980 hade antalet äldre interner, dömda till fängelse, med 

psykiska problem 7-dubblats i Storbritannien (Parrish 2003).  

 

En studie visade att depression bland de äldre intagna var mycket vanligt (Crawley, 2005).  

En annan studie utförd på en anstalt i Kalifornien, USA, visade att 19 % av de äldre var 
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deprimerad (Williams mfl, 2006). Det finns även studier som rapporterar fall där demens eller 

depression är orsaken till att brotten begåtts (Rónán Collin & Birol, 2007).) En liknande 

studie har kommit fram till resultat där bland annat tidig demens, depression och psykoser har 

varit orsaken till brotten (Gallagher, 2001). En studie var enbart fokuserad på interner med 

demens. Den kom fram till att det fanns många fall av demens och identifierade två tydliga 

fall, vilka båda satt kvar i fängelse på grund av att de inte ansågs ha något kraftigt psykiskt 

handikapp. Båda internerna var äldre och hade tidigare visat på kognitiva förändringar, men 

helt utvecklat demens först när de hamnade i fängelset. En utav dessa hade ingen insikt i vad 

han har gjort för brott eller att han satt i fängelse. Detta har väckt viktiga etiska diskussioner 

då varken de påverkansprogram, utbildningar eller arbeten som fanns inom anstalterna 

fungerar om internerna inte hade insikt om vad de gjort. En annan viktig del som 

uppmärksammades var att de dementa ofta blev aggressiva och det skapade stor oro bland 

andra interner och bland personalen (Fazel mfl, 2001). Två studier kom fram till att 

demensliknande tillstånd var vanliga bland de äldre internerna, men att det inte gjordes något 

åt dem, vilket skapade stor oro bland övriga på fängelset (Fazel mfl, 2002, Yorsten & Taylor, 

2006)  
 

Skam och rädsla var vanligt bland de äldre (Yampolskaya mfl., 2003). Den isolering som de 

äldre internerna kände var en stor orsak till det dåliga psykiska måendet (Marquart mfl, 2000). 

En studie uppmärksammade den dåliga självkänsla som fanns bland de äldre och hur den var 

kopplad till det dåligt fysiska hälsan (Loeb och Steffensmeier, 2006). Självmord bland 

nyligen frisläppta äldre interner var vanligt och procentuellt högre än hos de yngre (Rónán 

Collins & Birol, 2007).  

Befintliga åtgärder för att tillgodose de äldres behov 

Några länder och fängelser har satt in olika åtgärder för att förbättra villkoren för de äldre 

internerna. Detta belyses i 8 utav de 14 artiklarna. Trots gemensamma aktioner har det inte 

skett så mycket förändringar när det gäller att förbättra de äldres livsvillkor. I några fängelser 

i Wales och England har det uppmärksammats att de äldre kan ha speciella behov. Vissa 

vårdare med speciellt intresse för denna fråga har börjat göra något åt situationen. Det finns 

även olika lokala initiativ, t ex elderly and disable unit (Crawley, 2005). I Vissa delar av 

England har det uppmärksammats att fängelse inte är en lämplig påföljd för de äldre, främst 

på grund av deras ofta dåliga hälsa. Detta har lett fram till att de äldre lättare får till exempel 

skyddstillsyn än när det gäller yngre kriminella (Codd & Bramhall, 2002).  I april 2000 
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startade ett samarbete mellan fängelse och hälsovård i England. Detta blev en stor utmaning 

för båda parter då det kom fram mycket sjukdomar som tidigare inte uppmärksammats 

(Rónán Collins & Birol, 2007). I Kalifornien, USA, har det startats ett projekt som kallas 

”The project for older prisoners partners law school and state departments of corrections”. Det 

är ett förslag om tidigare frigivning för de äldre brottslingar som inte är våldsamma. Projektet 

hade bidragit till att ungefär 100 stycken äldre blivit tidigare frigivna. I Florida finns program 

som tränar sjuksköterskestudenter inom äldrevård genom att låta dem ta hand om äldre 

interner. I Pennsylvania finns det en grupp som hjälper de äldre med ADL-hjälpmedel, under 

verkställigheten (Williams m.fl., 2006). 1970 startades specialiserade enheter för äldre 

ålderdomssvaga interner i USA. I början av år 2000 fanns 15 enheter i 13 stater. I England 

finns ännu inga speciella enheter, med det finns mindre initiativ som hjälper till för att 

underlätta för de äldre internerna (Yorsten & Taylor., 2006).   
 

I USA finns det ett projekt där det undersöks om de yngre internerna kan bli ”vårdbiträden” 

till de äldre. Man menare att båda grupperna vinner på detta. Det äldre får god vård och de 

yngre lär sig en färdighet som de kan nyttja efter frigivning. På några fängelser finns även 

hospice-program där det arbetar sjuksköterskor, läkare, psykolog, kuratorer, socialarbetare, 

präst, personal från fängelset och yngre interner. Man har kommit fram till att det leder till tre 

vinster. 1) De sparar pengar, 2) Visar att alla i fängelset har en värdighet. De äldre är också 

människor med rätt till god omvårdnad, 3) De äldre får god vård (Yampolskaya m.fl., 2003). I 

Storbritannien har några fängelser öppnat avdelningar som erbjuder 24h vård. Där är rummen 

anpassade med hissar, speciella badrum och larm mm (Parrish, 2003).  Ibland händer det även 

att äldre interner kan få tidigare frigivning på grund av medicinskas skäl, men det händer 

sällan om de inte ligger inför döden (Rosenberg 2007).  

1:3 Problemformulering 

Den tidigare forskning som finns i ämnet visar tydligt att det kan uppstå problem när äldre 

intagna med specifika problem kommer till en anstalt. Detta främst utifrån att anstalterna ofta 

inte är anpassade efter deras behov samt att det saknas resurser. Den svenska kriminalvårdens 

statistik visar att antalet äldre intagna har ökat även i Sverige. Har personal på fyra utav de 

svenska anstalterna märkt av denna förändring och hur ser de på situationen? Anser de att de 

har den rätta kompetensen för att arbeta med dessa frågor? 
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1:4 Syfte 

Att genom en kvalitativ studie belysa om problematik kan uppstå när äldre med speciella 

behov kommer till en anstalt som inte är anpassad efter deras ibland specifika behov. Studien 

kommer att ha sitt fokus på ett personalperspektiv.  

 Frågeställningar 

•  Finns det påtagliga skillnader mellan yngre och äldre intagna, i så fall vilka? 

• Har det ökade antalet äldre intagna märkts av på de aktuella anstalterna? 

•  Har/kan det tillstöta problem när äldre intagna med specifika problem blir placerade på de 

aktuella anstalterna? I så fall vad? 

•  Har de aktuella anstalterna gjort några åtgärder för att underlätta för de äldre intagna? 

•  Anser personalen att det har den rätta kompetensen för att arbeta med eventuell problematik 

som kan uppstå med de äldre intagna? Har de fått/kan de få den utbildning som kan vara 

nödvändig? 

1:5 Definitioner 

Äldre intagna: I denna studie definieras äldre intagna som personer över 65 år, fokus ligger 

på de äldre som har speciella behov. 

Fängelse/anstalt: Är samhällets sätt att straffa de som har begått ett allvarligt brott, de som 

döms till fängelse/anstalt berövas sin frihet (kriminalvården, 2008). 

Vårdvistelse: Vårdvistelse innebär att en intagen som är i behov av vård eller behandling för 

missbruk av beroendeframkallande medel kan få behandling i HVB-hem (Hem för vård och 

boende) eller familjehem. Vården kan också gälla sådant som kan antas ha samband med den 

intagnes brottslighet, till exempel våldsbenägenhet (Kriminalvården, 2008) 

Hospice: Är en vårdform för svårt sjuka och döende individer. Är baserad på respekt, god 

omvårdnad, symptomlindring samt stöd till närstående (Nationalencyklopedin, 2008). 

ADL: Allmän Daglig Livsföring (Nationalencyklopedin, 2008) 

Demenssjukdomen: Är en omfattande försämring av en individs psykiska funktioner, så som 

intellekt, minne och personlighet. Vanliga symptom är glömska, svårigheter att orientera sig, 

känna igen sig och klara praktiska saker som påklädning och ätande (Nationalencyklopedin, 

2008) 

Psykiatri-ädelreformen: Medförde att flertalet av de psykiatriska vårdavdelningarna i 

Sverige lades ner och patienterna överfördes till boende inom kommunen. Detta ledde bland 
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annat till att många utav de som tidigare vart inom psykiatrin kom att bli hemlösa. Reformen 

ses som en anledning till det ökade antalet psykiskt sjuka inom kriminalvården (Lidberg & 

Wiklund, 2004) 

ADHD: Attention-Deficit/hyperactive Disorder (Lidberg & Wiklund, 2004) 

1:6 Teoretisk avgränsning 

Kriminalvården är ett brett område som innefattar såväl häkte, anstalt, frivård som 

transporttjänst. Denna studie kommer att ha sitt fokus på anstalterna, detta utifrån att det är 

där som den intagna blir helt fråntagen sin frihet och inte kan välja vart den vill vara. Studien 

kommer att innefatta några utav de anstalter som under det senaste året har haft många äldre 

intagna placerade hos sig . Studien kommer endast att innefatta manliga intagna, detta då det 

endast finns ett fåtal kvinnliga intagna som faller inom ramen äldre intagen, nämligen 10 st 

(kriminalvården, 2008).  Studien belyser endast de intervjuades perspektiv av ämnet. Studien 

kommer att ha sitt fokus på äldre intagna med specifika behov. 
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2 METOD 

För att besvara syfte och frågeställningar i denna studie har en kvalitativ metod används. Den 

kvalitativa metoden kan användas för att försöka förstå ett fenomen utifrån just den utvalda 

personens synvinkel, perspektiv och erfarenhet (Kvale, 1997). Metoden gör det möjligt att 

undersöka ett grundläggande fenomen konkret, men belyser inte hur ofta något förekommer 

eller hur vanligt fenomenet är (Repstad, 1999). Utifrån det valda syftet och frågeställningarna 

är den kvalitativa metoden den som är lämplig för just denna studie. Studien är konkret 

inriktad på att belysa hur just de deltagande informanterna på de utvalda anstalterna ser på 

situationen samt deras syn på hur just den anstalten har påverkats. Syftet med studien är att se 

hur just de utvalda anstalterna och informanterna ser på det aktuella fenomenet. I och med att 

studien endast kommer att påvisa företeelsen på de utvalda platserna så blir resultatet inte 

representativt, vilket inte heller är något som eftersträvas.  

 

Studien behandlar ett ämnesområde som det finns relativt lite forskat kring, vilket gör att den 

kommer att ha ett induktivt tillvägagångssätt. Det innebär att man närmar sig en verklighet 

som det inte finns så mycket kunskap kring. Syftet blir då att utveckla begrepp om ett 

fenomen och att skapa största möjliga förståelse kring just det. Det induktiva 

förhållningssättet förknippas vanligen med kvalitativa metoder (Kvale, 1997). 
 

Studien bygger i sin helhet på en hermeneutisk ansats, där syftet är att öka förståelsen för ett 

fenomen (Gustavsson, 2004). En grundtanke inom hermeneutiken att vi förstår vår omvärld 

genom någon slags förförståelse. Denna skapar en bild över vad det är vi vill studera och 

varför. Utifrån våra erfarenheter och vår kunskap bildas en riktning i det som vi vill studera, 

vår problemformulering bildas och tar form (Gilje & Grimen, 2007). Redan här påbörjas den 

första tolkningen av fenomenet, utifrån vår förförståelse. Denna tolkning behöver sedan 

nyanseras vilket sker genom informationsinhämtning, till exempel via intervjuer, 

observationer eller litteratur. Genom detta utvecklas förförståelsen och gör att vi kan gå vidare 

med materialet (Gustavsson, 2004). Min förförståelse bygger på arbetslivserfarenhet inom 

både äldrevård och kriminalvård, min förförståelse har nyanserats och byggts ut genom de 

intervjuer som gjorts, samt genom litteratursökningar. 
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2:1 Urval 

I studier finns det två olika grupper som kan vara lämpliga uppgiftslämnare. Informanter, som 

är personer som har kännedom kring fenomenet, eller respondenter, som är en person som 

befinner sig i just den situationen (Repstad, 1999). Utifrån etiska skäl har intervjuerna i denna 

studie skett med informanter. Detta främst på grund av att kriminalvårdens huvudkontor är 

mycket restriktiva när det kommer till att låta intagna bli intervjuade. Informanterna till denna 

studie har valts ut genom ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet är användbart då man 

letar efter största möjliga kvalité i informationen, det är också att föredra om urvalet är litet. I 

det strategiska urvalet eftersträvas att intervjua de som har en god kunskap kring ämnet 

(Halvorsen, 1992) 
 

Som grund till urvalet ligger en undersökning om vilka utav Sveriges anstalter som har flest 

äldre placerade hos sig. Detta gjordes via kriminalvårdens datasystem KLAS. Det visade sig 

att det var några specifika anstalter som hade fler äldre intagna placerade hos sig än andra. 

Utifrån detta valdes de 7 anstalter, som hade flesta äldre intagna, ut och en förfrågning om 

deltagande i studien skickades ut. I urvalet ingick 4 öppna anstalter och 3 slutna anstalter. De 

utvalda anstalterna hade 2008-10-25  mellan 2-5 äldre intagna placerade hos sig, vilket var ett 

större antal än hos de övriga anstalterna som överlag hade 0-1. Kriterier i urval av informanter 

var att personen skulle jobba inom kriminalvården samt att de skulle ha en nära kontakt med 

de intagna. Samtliga utvalda informanter jobbar inom kriminalvården, 7 utav dem som 

vårdare och en som sjuksköterska. De har jobbat inom kriminalvården mellan 3 – 15 år. Utav 

de 8 personer som deltog i intervjuerna så var 4 män och 4 kvinnor.  

2:2 Tillvägagångssätt 

I den kvalitativa metoden finns olika medel för att samla in information. Denna studie är 

uppbyggd på information inhämtad via öppna intervjuer. Den öppna intervjun innebär att 

frågorna ställs på ett öppet sätt så att den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring ämnet. 

Informanten beskriver fritt sin syn på den upplevda situationen och ges möjlighet att beskriva 

sammanhang som den anser vara betydelsefulla för att belysa fenomenet. Den öppna intervjun 

ger även mig som forskare en unik möjlighet att förstå individens egen upplevelse av 

fenomenet (Lantz, 1993).  

 

I studier som innefattar intervjuer är det fördelaktigt att utforma en intervjuguide, detta för att 

säkerställa att alla informanter får möta samma teman och likartade frågeställningar 
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(Jacobsen, 1993). I denna studie har en intervjuguide1 formats utifrån tematiseringar från 

tidigare forskning samt information om den svenska kriminalvården. Utifrån dessa skapades 

olika frågeområden. Dessa var inledande frågor, äldre intagna, psykisk hälsa, fysisk hälsa, 

befintliga åtgärder och framtida åtgärder, kriminalvårdens vision och värdegrund, personalens 

kompetens/utbildning samt kriminalvårdens handikapplan. Intervjuguiden genomlästes och 

godkändes av handledaren. 
 

Innan studien påbörjades togs kontakt med en kriminalvårdschef eller en 

kriminalvårdsinspektör på respektive anstalt för att få tillåtelse till att utföra intervjuerna. 

Detta gjordes via e-post, där det medföljde en utförlig information2 kring uppsatsen, syftet, 

statistik, intervjun, informationens användningsområde samt deras rättigheter som eventuell 

informant. Svar inkom från fyra anstalter och kontaktpersonerna på de anstalterna gav sitt 

godkännande. Kontaktpersonerna tog även på sig att välja ut de respondenter som såg som 

lämpligt till intervjun. Att chefer/inspektörer väljer ut de aktuella informanterna kan enligt 

Repstad (1999) medföra metodproblem, detta utifrån att de kan välja personer utifrån vad de 

vill ska komma fram i intervjun. Detta ses dock inte som något som till stor grad påverkat 

denna studie, främst på grund av att ämnet inte är ett sådant som kan skada den aktuella 

anstalten på något vis. 

 

Den kvalitativa intervjun kan genomföras på olika sätt. Bland annat genom en personlig 

intervju där intervjuare och informant möts ”öga mot öga” eller genom en telefonintervju. Det 

finns skillnader i de olika formerna, men det finns inget som säger att den ena skulle vara 

bättre än den andra. Den stora skillnaden i de två metoderna är att man ofta förlorar stora 

delar av kroppsspråket i en telefonintervju, något som i de flesta fall inte sker i en personlig 

intervju (Jacobsen, 1993). I denna studie har båda varianterna på de ovan nämnda 

intervjumetoderna använt. Alla intervjuer har dock byggt på samma intervjuguide samt följt 

en öppen intervjus organisation.  

 

Samtliga informanter kontaktades först via e-post och senare genom telefon för bokning av 

lämplig tid. För att genomföra den första intervjun så åkte jag till den aktuella anstalten och 

genomförde intervjun med informanterna på plats. Den andra, tredje och fjärde intervjun 

genomfördes genom telefonintervjuer. Detta på grund av avståndet mellan platserna. 

Intervjuerna genomfördes på samma sätt som den innan, men via telefon. Under intervjuerna 

                                                 
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2 
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deltog två från varje anstalt, vilket jag föredrog då jag på så sätt fick fleras tankar kring ämnet 

och det skapades en diskussion. Detta belyser även Jacobsen (1993) när han skriver att flera 

informanter kan ge intressantare svar. Samtliga informanter gav sitt godkännande om fortsatt 

kontakt under c-uppsatsens gång, detta om det uppstod något frågetecken i det som 

framkommit i intervjun. 

 

Den huvudsakliga källan i denna studie utgörs av de intervjuer som genomförts. Som andra 

källor finns litteratur, artiklar, kriminalvårdens officiella hemsida, krimnet samt 

kriminalvårdens datasystem KLAS. Litteratur i bokform har hämtats via Mittuniversitetet 

Östersunds bibliotek. Den litteratur som använts har behandlat ämnena kriminalvård, 

ålderdom samt metod. Artiklarna är hämtade från databaser tillgängliga via Mittuniversitetet, 

följande databaser har använts: Google scholar, Sage Journal Online, BMJ Journals, 

Blackwell synergy, PubMed, CSA och EBSCO HOST. Aktuella sökord har varit old people, 

elderly people, geriatric, prison, care och man. Sökorden har använts enskilt eller i 

kombination med varandra. Antalet träffar har varit mellan 3 och 3549 stycken. Många utav 

träffarna har ej funnit i elektronisk version, vilket gjort att de valts bort. De artiklar som 

behandlade det valda ämnet lästes igenom och vissa valdes ut. Urvalet är baserat på att få en 

spridning mellan olika områden, till exempel fysiska hälsa och psykiska hälsa. 

2:4 Analysmetod 

Då denna studie bygger på en hermeneutisk ansats så blir den hermeneutiska cirkeln en viktig 

del. Denna cirkel går till stor del ut på att man måste förstå helheten för att kunna förstå 

delarna, och tvärt om. Det bildas då ett förhållande mellan det vi tolkar och den kontext vi 

tolkar det utifrån (Gilje & Grimen, 2007).  I den hermeneutiska ansatsen finns det två olika 

tolkningssätt av texter. Den första kallas för inomtextlig tolkning och innebär att de olika 

delarna av primärtexten (intervjumaterialet) relateras till varandra. Den andra delen kallas för 

kontextuell tolkning, vilket innebär att primärtexten relateras till den sekundära texten (övrigt 

material) och ges betydelse i relation till varandra (Gustavsson, 2004). 

 

 I denna studie gjordes 4 intervjuer som sedan transkriberades. Ett flertal genomläsningar 

skedde vilket skapade en helhetsbild över materialet.  Intervjutexterna färgkodades sedan 

utifrån de olika teman som använts som grund till frågeställningarna i intervjuerna. Det 

fortsatta arbetet bestod av att ta bort överflödig text för att göra materialet mer hanterbart. Det 

material som återstod var det som på ett klart och tydligt sätt belyste de olika 
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frågeställningarna och syftet som låg till grund för studien. Materialet delades upp och lades 

in i separata dokument utifrån de olika temana som funnits i intervjuguiden. Dokumenten 

lästes igenom ett flertal gånger och olika områden skapades. De mest framträdande teman 

som kom fram i genomläsning av primärdatan var äldre intagna i anstalt, fysisk hälsa, psykisk 

hälsa, befintliga och önskvärda åtgärder samt personalens kompetens. På detta sätta 

genomfördes den inomtextliga tolkningen. Den kontextuella tolkningen skedde senare genom 

att den tematiserade primärdatan kopplades ihop och analyserades utifrån sekundärdatan.  

2:5 Etiska överväganden 

Informanterna i denna studie fick till en början en utförlig information där bland annat 

studiens syfte, konfidentialitet och informationens användningsområde togs upp. Dessa är 

enligt Repstad (1999) några utav de punkter som ingår i de svenska etikreglerna för forskning. 

Samma författare nämner även vikten av att skydda informantens person. I denna studie är 

informanterna och anstalterna avidentifierade. Även det befintliga materialet från intervjuerna 

är avidentifierat och i de fall inspelning använts så är banden raderade och förstörda, detta 

genom sönderklippning. 

2:6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan bland annat översättas med ordet pålitlighet. En hög reliabilitet betyder att 

oberoende mätningar ska ge ungefär identiska resultat (Halvorsen, 1992). Då denna studie är 

av kvalitativ karaktär och urvalet relativt litet, så är reliabiliteten låg. Mätningarna i denna 

studie belyser endast de aktuella anstalterna och informanternas synvinkel, vilket innebär att 

studier på andra anstalter och med andra informanter möjligtvis skulle ge en annan bild av 

situationen. 

 

Validitet betyder giltighet eller relevans. Utmaningen i studien är att samla in data som är 

relevant för problemställningen. Hög validitet kännetecknas av en hög överensstämmelse 

mellan vad jag skulle studera och vad jag har studerat (Halvorsen, 1992). Resultatet och 

analysen i denna studie ger svar på det syfte och de frågeställningar som låg till grund för 

studien. Syftet med studien är att se hur de aktuella anstalterna och informanterna ser på 

situationen med de äldre intagna och den problematik som kan uppstå. Datainsamlingen 

belyser detta område väl, vilket gör att validiteten i denna studie är hög. 
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3 TEORETISK TOLKNINGSRAM 
 

Nedan stående kapitel belyser ämnena kriminalvård i Sverige samt åldrande. 

3:1 Kriminalvård i Sverige 

Kriminalvården i Sverige är en statlig myndighet som är indelad i sex geografiska områden 

och ett huvudkontor. Kriminalvården består av häkte, anstalt, frivård och transporttjänst. 

Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstol 

minska brottsligheten och öka människornas trygghet. I Sverige finns idag 55 stycken 

fängelser, från Ystad i söder till Haparanda i Norr. Anstalterna är indelade i olika 

säkerhetsklasser. De slutna i A-E och de öppna går under beteckningen F (kriminalvården, 

2008).  Intagna som placeras vid öppna anstalter förväntas att efter en bedömning kunna följa 

de regler som finns och kunna respektera personalens anvisningar. De ska finnas en mycket 

låg risk för missbruk, rymningsbenägenhet och misskötsamhet. De intagna som placeras i 

slutna anstalter bedöms att inte kunna klara av ovan stående kriterier. Det kan röra sig om 

intagna som är grovt kriminella, som har en hög återfallsrisk, risk för fortsatt kriminell 

verksamhet under strafftiden, risk för missbruk eller hög rymningsbenägenhet (Ekbom mfl, 

2002). 

 

Det viktigaste målet för kriminalvården är att minska brottsligheten, detta sker bland annat 

genom så kallade påverkansprogram. I den Svenska kriminalvården finns i dag 16 

påverkansprogram, dessa behandlar ämnen som våld, drogmissbruk och sexualbrott. 

Verksamheten ska värna om en human människosyn och präglas av respekt för den enskildas 

integritet och rättssäkerhet (kriminalvården, 2008). Kriminalvård i anstalt ska främja den 

intagnes anpassning i samhället och minska de skadliga följderna av inlåsning. Viktigt är 

också att de intagnas individuella behov identifieras och uppmärksammas (Ekbom mfl, 2002). 

Den svenska kriminalvårdens arbete grundas på en vision och värdegrund som går under 

benämningen ”Bättre ut”. Den ska visa vägen framåt för kriminalvården. Värdegrunden ska 

hjälpa den erfarne kriminalvårdaren att utvecklas och underlätta för nya medarbetare att ta till 

sig den värdegrund som utgör grunden för hur kriminalvården tar ansvar och utför sitt 

samhällsuppdrag. Uppgifterna som kriminalvården har ska utföras på ett humant och säker 

sätt. Kriminalvården har även utarbetat en handlingsplan för genomförande av en 

handikappolitik. Som grund till denna låg regelverk där det framkom att kriminalvården, som 

statlig myndighet, var skyldiga att verka för att personer med funktionshinder skulle ges full 
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delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Syftet med handlingsplanen var ett 

göra lokaler, verksamheter och information tillgänglig för funktionshindrade på samma sätt 

som för icke-funktionshindrade (kriminalvården, 2008). 

 

Kriminalvården i Sverige har under de senaste åren varit relativt skyddad från ifrågasättanden. 

De intagnas intressen har fångats upp genom förtroenderåd och ideella organisationer. 

Ifrågasättanden har dock ägt rum, bland annat angående säkerhet och narkotika. Men genom 

nya lagstiftningar så har kriminalvården fått nya och fler möjligheter till att kontrollera detta. 

Svensk kriminalvård har sedan mitten av 1970-talet fått ett internationellt rykte om att vara 

progressiv och avancerad. Det som särskilt har betonats är relationen mellan intagen och 

personal, som bygger på humanitet. Dagens kriminalvård bygger till stor del på 

påverkansprogram, vilket kom först under 1990-talet. Många nya påverkansprogram har 

utvecklats med avsikt att kunna erbjuda varje klient den behandling som stämmer överens 

med just dennes behov och som har störst möjlighet att minska återfall i brott (Ekbom m fl, 

2002).  

3:3 Kriminalvårdsutbildning 

Kriminalvårdsutbildningen är en del i kriminalvårdens utbildningssystem. Systemet är till för 

att ge de anställda den kompetens som behövs från nyanställning till olika former av 

specialiserade kunskaper. Kriminalvårdsutbildningen är den längsta utbildningen inom 

kriminalvården och syftar till att ge den som arbetar i direkt klientnära arbeten en bred 

utbildning som förbereder såväl teoretiskt som praktiskt kriminalvårdsarbete. Utbildningen 

påbörjas med en central kriminalvårdsintroduktion. Syftet med den är att ge en övergripande 

introduktion över kriminalvårdens roll i samhället, ge kunskap om kriminalvårdens vision, 

uppdrag och den etik som råder samt ge kännedom om kriminalvårdens klienter. Efter den 

delen följer en praktik som ska ge en tidig kontakt med kriminalvårdens arbete och miljö. 

Efter praktiken kommer en kriminalspecifik utbildning som ska ge fördjupade kunskaper om 

kriminalvårdens arbetsområden och arbetsmetoder till exempel reglerverk, klienter, säkerhet 

och konflikthantering, verkställighetsplan samt hälso- och sjukvård. Den fjärde delen i 

utbildningen är kriminalvårdens högskolekurs som har en inriktning på samhälls- och 

beteendevetenskap. Denna del behandlar ämnen som välfärdssamhället, betydelsen av 

människosyn och etik samt tillvägagångssätt för ett framgångsrikt behandlingsarbete 

(Krimnet, 2008).  
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3:4 Ålderdom och åldrande  

Läran om åldrandet och åldersrelaterade förändringar kallas för gerontologi. Vanligen delas 

denna upp i två olika huvudgrenar – geriatrik och socialgerontologi. Inom geriatrin ligger 

fokus på de biologiska och medicinska aspekterna, medans socialgerontologin intresserar sig 

för psykologiska, socialpsykologiska och sociala aspekter (Tornstam, 1998). När det 

diskuteras kring området ålderdom så finns det många olika definitioner. Sverige har dock 

valt att använda den nuvarande pensionsåldern, 65 år, som den magiska ålder då en individ 

räknas som äldre (Ahlman mfl, 2006). 

Geriatrik 

Andelen äldre personer i befolkningen har ökat under det senaste decenniet (Ahlman mfl, 

2006). Att även hälsan bland dessa har försämrats på många håll har olika orsaker, till 

exempel ökade åldersdefekter, ändrade sociala villkor och effekter av arbetslivet (Thorslund 

& Wårell, 2006). Variationen mellan hur ålderdomen påverkar olika individer är mycket stor, 

men det står fast att de allra flesta drabbas av någon slags åldersförändring (Thorslund & 

Larsson, 2002). Ofta påverkas individen bara måttligt av dessa förändringar, men de kan 

ibland övergå till konkreta sjukdomstillstånd (Ahlman mfl, 2006). Åldrandet är en oundviklig 

process som drabbar alla människor, men som påverkar varje individ unikt. Det står klart att 

ökad ålder leder till en ökad risk för att drabbas av sjukdom (Wikby & Johansson, 1999). 

Yngre individer drabbas också av sjukdom, men följderna blir ofta hårdare för de äldre 

(Grimby & Grimby, 2001).  

 

Den vanligaste förändringen hos äldre är att de drabbas av nedsatt rörelseförmåga, ofta 

beroende på värk, utslitna leder och frakturer. Fallolyckor är mycket vanligt och risken för 

den ökar med stigande ålder. Hjärt- och kärlsjukdomar är en annan vanlig åkomma som 

främst drabbar äldre män (Thorslund & Wårell, 2006). Andra sjukdomar som är vanliga bland 

äldre individer är sömnproblem, urininkontinens och diabetes. De olika sjukdomar som 

drabbar individen är mer än ofta sammankopplade till varandra och beror på att de inte 

uppmärksammats. Till exempel så leder uttorkning många gånger till förvirring. Men det är 

förvirringen som uppmärksammas och inte den uttorkning som ligger som grund till 

problematiken (Grimby & Grimby, 2001). De psykiatriska problem som finns hos äldre är 

ofta underdiagnostiserade och obehandlade, detta trots att dessa är vanliga bland individer 

med hög ålder. Depressioner, ångest och psykosliknande tillstånd finns i hög grad. Det 
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vanligast psykiska tillståndet som drabbar äldre är dock demens, som också är det tillstånd 

som är mest funktionsnedsättande (Thorslund & Wårell, 2006).  
 

Åldrandet påverkas inte bara av biologiska faktorer utan samverkar med individens 

levnadsförhållanden, minskad aktivitet kan leda till att personer drabbas av sjukdomar som 

inte annars skulle ha uppkommit. Till exempel nedsatt rörelseförmåga och diabetes. Just den 

fysiska aktiviteten har visat sig spela en viktig roll för den fysiska funktionen och för det 

allmänna välbefinnandet. Forskning har visat att det är viktigt att identifiera de hinder som 

finns i omgivningen som gör det omöjligt eller försvårar för den äldre att utföra de dagliga 

aktiviteterna, som påverkar välbefinnandet. Aktiviteterna måste bygga på individens förmåga 

och förutsättningar samt ska förknippas med tillfredställelse. Den åldersrelaterad sjukligheten 

skapar speciella och stora omvårdnadsbehov, vilket gör att individen måste få rätt stöd för att 

kunna tillfriskna och för att kunna känna livskvalité (Grimby & Grimby, 2001). 

Socialgerontologi 

En del av den socialgerontologiska grenen utgörs av det som brukar kallas för 

socialpsykologi. Den talar bland annat om betydelsen av hur människor påverkar varandra 

och hur vi reagerar i olika grupper. Viktiga är också de förväntningar som omgivningen har 

på individen, hur den vill att vi ska bete oss. Åldrandet är något som ofta innebär 

socialpsykologiska förändringar. Dessa förändringar kan kopplas till de som sker på 

individnivå. Till exempel så härstammar många stress- och hjärtsjukdomar från det som 

händer i vår omgivning. Vår närmiljö påverkar också hur vi ser på oss själva och hur vi 

handlar i olika situationer (Tornstam, 1998).  
 

Inom socialgerontologin, och inte minst inom socialpsykologin, så finns det många teorier 

som används för att belysa åldrandet och hur det påverkar individen. En teoridel som är flitigt 

använd av forskare inom området är de social-ekologiska teorierna, där samspelet mellan 

individ och miljö är det centrala. Samspelet mellan individ och miljö har visat sig vara 

avgörande för vilket välbefinnande individen känner. Den sociala miljön utgör även en ram 

som både kan underlätta och försvåra för individen att få sina behov tillfredställda (Tornstam, 

1998).  

 

Statens folkhälsoinstitut gjorde 2003 en kunskapssammanställning om utemiljöns betydelse 

för äldre och funktionshindrade. Sammanställningen visade att utemiljön var viktig för såväl 

den fysiska som den psykiska hälsan samt att den påverkade hälsan, välmåendet, beteendet 
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och välbefinnandet. För hindrade grupper, till exempel äldre, ökade betydelsen av aktivitet. 

Möjligheten till fysisk aktivitet, som promenader och träning, medförde minskad risk för att 

fysiska funktionshinder och kroniska sjukdomar uppstod, detta var kopplat till rörelse, 

friskluft och det allmänna välbefinnandet. Dessa aktiviteter grundade sig mycket på att 

området där de äldre befann sig var anpassade efter deras behov. Till exempel att miljön var 

anpassade efter att de hade kryckor eller rullatorer. En frånvaro av känsla av trygghet och 

säkerhet samt de långa avstånd som fanns visade sig vara de vanligaste faktorerna till varför 

många äldre inte gick ut. De äldres levnadsförhållanden spelade också stor roll och det visade 

sig att fysisk, psykisk och social aktivitet var viktiga faktorer. Sammanställningen visade att 

det skiljde sig mycket mellan de äldre och den övriga befolkningens levnadsförhållanden. 

Detta berodde till stor del på bristen på möjligheter och inte på de skillnader som i övrigt 

fanns mellan individerna. Det visade sig också att en tillgänglig miljö ökade den äldres 

rörlighet och oberoende samt möjligheten till socialisering. En bra miljö bidrog också till en 

känsla av trygghet och minska isolering för de äldre.  Ett begrepp som återkom i 

sammanställningen var ”byggd miljö för alla”, med detta menade man att miljön skulle vara 

utformad så att alla, självständigt, värdigt och på lika villkor kunde ta sig fram och vistas i 

området (Statens folkhälsoinstitut, 2003).  

 

Något utav det viktigaste för äldre människor har visats sig vara att kunna bibehålla sitt 

oberoende, sin rörelsefrihet och sin möjlighet att kunna delta i den sociala världen (Giddens, 

2001). 
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4 PRESENTATION AV ANSTALTER OCH INFORMANTER 
 

Nedan följer en presentation av de deltagande anstalterna samt informanter. 

Intervju 1 

Anstalten där den första intervjun är gjord är en öppen anstalt, säkerhetsklass F. Anstalten är 

till för män som i huvudsak har begått sexualbrott och våld i nära relation. I övrigt finns även 

brottskategorierna våldsbrott, trafikbrott och ekonomibrott representerade. På anstalten finns 

ingen direkt medelålder på de intagna uträknad, men det är väldigt stor variation på åldrarna.  

Anstalten har ca 60 anställda (Kriminalvården, 2008). De två informanterna har arbetat på 

arbetsplatsen sedan 2001 respektive 2003. En jobbar som vårdare och gick 

kriminalvårdsutbildningen 2006. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för denna är 

kontaktmannaskapsarbete och de arbetsuppgifter som hör till vårdaryrket.  Den andra 

informanten är utbildad sjuksköterska och jobbar så även med det på anstalten. Av 

informanterna så är en kvinna och en man. 

Intervju 2 

Anstalten där den andra intervjun är gjord är en öppen anstalt, säkerhetsklass F. Anstalten är 

till för män och den vanligaste brottskategorin är våldbrott. På anstalten finns ca 50 anställda 

(Kriminalvården, 2008). Informanterna i denna intervju är båda vårdare och har arbetat på 

arbetsplatsen i ungefär tre år. Båda har gott kriminalvårdsutbildningen 2007-2008. De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna för de två informanterna består till stor del av säkerhetsarbete, 

visitationer, ronderingar, dokumentation och service.  Av informanterna så är en kvinna och 

en man. 

Intervju 3 

Den tredje intervjun är gjord på en öppen anstalt, säkerhetsklass F. Anstalten är för män. Den 

vanligaste brottskategorin är sexualbrott, anstalten har även en utslussningsfunktion gentemot 

långtidsdömda. På anstalten finns ca 65 anställda (kriminalvården, 2008). Informanterna i 

denna intervju är båda kvinnor. En utav informanterna har jobbat inom kriminalvården sedan 

1999, då på häkte och på den aktuella anstalten. Den andra har jobbat på den aktuella 

anstalten sedan 2003. Båda har genomgått kriminalvårdsutbildningen, 2003 respektive 2005. 

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör samtal med de intagna och annat som är till stöd 

för de intagna. 
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Intervju 4 

Informanterna i den fjärde intervjun arbetar på en sluten anstalt, säkerhetsklass E. Anstalten är 

för män. På anstalten finns ett väldigt blandad klientel, dock är det få sexualbrottslingar. 

Merparten av de intagna har någon slags missbruksproblematik. Det är en stor variation i 

ålder mellan de intagna. På anstalten arbetar runt 40 anställda (Kriminalvården, 2008). Den 

ena informanten i denna intervju har jobbat inom kriminalvården i ungefär 15 år. Han arbetar 

nu som vakthavande befäl, men har tidigare arbetat med såväl kontaktmannaskap, säkerhet 

som motivation/behandling. Den andra informanten är vårdare och har jobbat inom 

myndigheten i ungefär 5 år. Båda informanterna i denna intervju är män. 
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5 ANALYS 

I nedan stående kapitel presenteras de mest framträdande fynden från intervjuerna och 

kopplas samman samt analyseras utifrån tidigare forskning och litteratur. Kapitlet är indelat i 

5 delar, äldre intagna i anstalt, fysisk hälsa bland äldre intagna, psykisk hälsa bland äldre 

intagna, befintliga och önskvärda åtgärder samt personalens kompetens. 

5:1 Äldre intagna i anstalt. 

Antalet äldre personer i den svenska befolkningen har ökat under det senaste decenniet. Till 

äldre personer räknas de som är över 65 år, det är den gräns som Sverige har valt att ha som 

definition för när en person räknas som äldre (Ahlman mfl, 2006). Enligt den svenska 

kriminalvårdens statistik (2007) så har antalet äldre ökat även bland dem som är intagna i 

anstalt. Detta från 45 st (0,85%) 2003 till 74 st (1,40%) 2007. De fyra intervjuerna visar att 

samtliga utav de aktuella anstalterna har/har haft äldre intagna placerade hos sig, men de 

påvisar också att de i det stora hela inte märkt av att det skett en ökning av den aktuella 

målgruppen. En informant nämner följande: 

 

”Ja, det finns och har funnits en del äldre intagna med speciella behov på anstalten. Men det är inte så 

vanligt, kanske några stycken / år […]Målgruppen kanske har ökat lite på grund av den nya 

inriktningen. Men över lag så tycker inte vi att det har märkts av så mycket här hos oss.”  

 

Att det skett en ökning av äldre intagna återfinns även i den forskning som är gjord inom 

området. Studierna visar att de äldre intagna har särkskilda behov som de yngre inte har. 

Informanterna valde att belysa frågan på följande sätt: 

 

”Ja, det är lite till och från. Men de har helt klart funnits äldre med särskilda behov. Just när det gäller 

de äldre så visar det sig ofta genom att det är förvirrande. Det är väl det vanligast just här. […] man 

måste vara uppmärksam på andra saker än när det gäller de andra.”   

 

Att det, som statistiken visar, finns äldre intagna på anstalter påvisas i samtliga intervjuer. En 

annan informant påvisade liknande som ovan, de har haft många äldre men har inte märkt av 

ökningen. 

 

”För närvarande är det inte särskilt många som faller inom kategorin äldre intagna. Vi har emellertid 

haft ett flertal äldre intagna under åren […] Det är svårt att rent kategoriskt påstå att antalet äldre 

intagna ökat. Möjligen är det så att medelåldern bland de intagna kommit att öka något”.  
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Den forskning som gjorts i USA, Wales och England visar att de äldre intagna skiljer sig från 

de yngre intagna på flera olika sätt. Många utav studierna visade att hälsan bland de olika 

grupperna var det som skiljde de mest åt. Informanterna berättade att det fanns skillnader och 

att det kunde medföra stora problem.  
 

” Ja, i de fall där det finns problem, annars tycker jag inte att det skiljer sig så mycket […] där det finns 

problem så blir skillnaden väldigt stor, de äldre har ofta en problematik som de yngre sällan drabbas av. 

Medans de yngre har andra problem [...]Detta gör att vi i personalen måste vara uppmärksamma på att 

det inte händer något, på ett annat sätt än vanligt alltså. Eftersom en del även är förvirrade så blir det 

automatiskt att man måste hålla lite extra  koll [...]”  

 

Informanterna på en utav de öppna anstalterna belyste en liknande problematik, men tog även 

upp en annan aspekt av området. 
 

”I vissa fall kan den skilja sig väldigt mycket. Vissa utav de äldre som varit här är ”sjukhems-patienter”, 

då blir det väldigt stor skillnad. Men många utav de som räknas till äldre (65+) är väldigt pigga och de 

märks inte av. Det finns även sådana som befinner sig i någon slags mellanzon. De klarar sig i det stora 

hela bra, men kanske skulle behöva ha lite hjälp med vissa saker. Det är sådana som blir 

ouppmärksammade.  

 

Forskningen som presenteras i bakgrunden av denna studie belyser även problemen med att 

de äldre omedvetet skadas på grund av att deras behov inte uppmärksammas (Crawley, 2005). 

En studie påvisade liknande fynd där det visade sig att många utav de äldre led av sjukdomar 

eller åkommor som var oupptäckta (Rónán Collins & Birol, 2007). I studier om ålderdom och 

åldrande har det framkommit att olika sjukdomar och sjukdomstillstånd blir förbisedda när de 

gäller äldre, ofta beroende på att det fokuseras på fel saker (Grimby & Grimby, 2001). Viktigt 

blir även det att många utav de äldre intagna faktiskt är pigga, vilket även belyses i en studie 

av Loed och Steffenmeiser (2006). De såg att närmare 59 % av de äldre intagna hade en 

mycket god hälsa. 
 

Viktigt att belysa blir även hur de övriga intagna reagera och påverkas utav att det finns äldre 

med särskilda problem på anstalten. De flesta informanterna berättade att det oftast gick 

väldigt bra och att de äldres behov inte påverkade anstalten i så hög grad. En intervju kom 

fram till följande angående hur relationen mellan de intagna kan se ut: 

 

”Det är mycket blandat. Många tar hand om dem och hjälper till, men det är absolut inget som anstalten 

tycker ska vara självklart. Andra tycker att de ska vara på äldreboenden. Man kan helt enkelt inte räkna 

med att alla tycker att det är ok. Det blir ju jobbigare ju sjukare/mer problem den personen har. De kan 
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vara vakna på nätterna, vara förvirrade, gå in på andra rum, ramla, ha hygienproblem, kissa överallt. 

Då tycker inte de andra att det är så trevligt. De som har stora behov blir ofta placerad på en avdelning 

där det finns 2 handikappanpassade rum, detta gör att de andra som bor just där blir mer påverkade. 

Oftast går det bra, men vissa tycker inte om det. Då får man förklara och anpassa så gott det går.”  

 

Informanterna från en annan anstalt berättar om liknande fenomen, men lägger även till en 

annan intressant aspekt:  
 

”Det är väldigt individuellt, men för de flesta så är det ok. De accepterar att de kan ha vissa problem 

och försöker göra det bästa av situationen. De hjälper till och försöker underlätta där det behövs. De 

flesta är måna om att de ska ha det lika ”bra” som dem. ofta när de andra inte tycker att det är ok så 

handlar det mest om att de tycker synd om dem och att tycker att de inte ska vara där. Men det finns även 

de som absolut inte tycker om det. Som kan vara riktigt elaka och försöka förstöra för dem istället. Jag 

tycker också att man ibland kan se en skillnad beroende på vilket brott den intagna begått, alltså den 

yngre i det här fallet. Men det kanske inte alltid stämmer. Men ibland, det är ganska intressant”  

 

En viktig aspekt att ta tillvara på är hur anstalten och de övriga intagna tycker och reagerar på 

att de äldre med stora specifika problem är på anstalten. I de flesta fall verkar det inta vara 

några problem. Men vad händer i de fall då det uppstår problem? Liksom att anstalten måste 

kunna tillmötesgå de äldres behov, så får ju inte det gå ut över de andra internernas behov. 

Det måste finnas en god avvägning angående när det blir för mycket. 

5:2 Fysisk hälsa bland äldre intagna i anstalt 

Den bakomliggande forskningen till denna studie visar att hälsan bland äldre interner skiljer 

sig avsevärt från de yngre internernas. Den visar också att det finns vissa konkreta 

sjukdomstillstånd som i högre grad verkar drabba de äldre. Intervjuerna i denna studie visade 

bland annat att hörsel – och synproblematik, hjärtåkommor och diabetes är vanligt bland de 

äldre. En informant berättade följande:  

  

” […] jag tycker också att de ofta har svårt med syn och hörsel, vilket skapar problem när man ska prata 

med dem eller att de ska skriva under något viktigt papper. Det är svårt att veta att de verkligen förstå 

vad det handlar om, och att de hör korrekt när man säger eller ska förklara något. Det har hänt att man 

ibland måste skrika för att de ska höra, vilket inte känns så bra om det är ett känsligt ämne […] de äldre 

som jag träffat har ofta hjärtsjukdomar och diabetes. Detta gör att vi i personalen måste vara 

uppmärksamma på att det inte händer något, på ett annat sätt än vanligt alltså […].”  
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Forskning om åldrande bekräftar den problematik som ovan nämns. Vanliga tillstånd som 

uppstår i och med åldrande har visat sig vara hjärtsjukdomar, syn – och hörselproblem samt 

diabetes (Grimby & Grimby, 2001). Forskning på äldre intagna visar också att vissa 

sjukdomar är vanligare bland de äldre intagna. Till exempel så nämns där att hjärtsjukdomar 

är vanligt och det medförde att sjukvården på anstalten blev extra viktig. Den dåliga 

hälsostatus som synts bland de äldre intagna var kopplad till syn och hörsel, hjärtåkommor 

samt rygg och ledproblem (Gallagher, 2001). En studie påvisade att de äldre intagna med 

inkontinens skapade stora problem för såväl personal som den intagne. Problematiken kring 

inkontinensen belyses även i en studie gjord av Grimby och Grimby (2001). Problematiken 

belyses här av en informant:  
 

”[…] vissa är inkontinenta, måste ha blöja, inte kan klä på sig, måste ha hjälp att tvätta sig eller att 

rummen är full med urin eller avföring.”  

 

I studier av äldre har det visat sig att den fysiska aktiviteten i allra högsta grad är viktig för att 

en person ska känna välbefinnande (Grimby & Grimby, 2001). För äldre spelar den en stor 

roll då det har visat sig att den fysiska aktiviteten kan förebygga uppkomsten av fysiska 

funktionshinder och kroniska sjukdomar (Folkhälsoinstitutet, 2003). Flera utav intervjuerna 

påvisade dock att de aktuella anstalternas miljö inte var anpassade efter de äldre intagnas 

behov. En informant berättar följande om sin arbetsplats: 

 

” […]det finns också äldre intagna som har problem med trappor etc. Förhållandena blir naturligtvis 

problematiska för dem i deras vardag […] Det skulle vara problematiskt att placera intagna med rullstol 

i anstalten. Vi har dock erfarenheten av äldre intagna på kryckor, vilket dock fungerat någorlunda 

tillfredställande för alla parter. Med tanke på att verksamheten under normala betingelser kräver att 

intagna förmår förflytta sig i anstalten kan det vara problematiskt med intagna med olika former av 

funktionshinder”.  

 

En informant på en utav de öppna anstalterna väljer att belysa följande: 

 

”Anstaltens miljö är inte speciellt bra anpassad efter de äldres behov. Det är långa avstånd mellan till 

exempel matsal, bostadshus och centralvakt. På vintern blir det halt. Det finns dock ramper vid vissa 

trappor, vilket är bra för de som har svårt att gå eller ta sig fram. Anstalten är i det stora hela anpassad 

efter att de som sitter här är friska och pigga. Egentligen bör de äldre med problem sitta på mindre 

fängelser där personalen är mer lättillängliga”.  

 

De två övriga intervjuerna berättade om liknande problematik, där lokalerna och omgivningen 

utgjorde hinder för de som hade rullator eller svårt att ta sig fram. Forskning gjord på anstalter 
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i England och Wales belyser samma problem, där många utav just de äldre var funktionellt 

oförmögna att delta i de dagliga aktiviteterna samt att miljön på anstalterna inte var anpassade 

efter deras behov (Fazel mfl, 2001). Det har även framkommit att många utav de äldre ansåg 

att de hade problem med att ta sig mellan olika platser på grund av trappor och långa avstånd 

(Crawley, 2005), vilket också är något som belyses av de anstalter som deltagit i denna studie. 

3 utav studierna i den bakomliggande forskningen visade att en del utav de äldre intagna blev 

eller kände sig isolerade på grund av att de inte klarade av den fysiska miljön på anstalten 

(Fazel 2002, Parrish 2003 & Williams mfl 2006). Folkhälsoinstitutets sammanställning 

”Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade” (2003) visar att en tillgänglig miljö 

ökade den äldres fysiska välmående och minskade isoleringen. Den bidrog även till en ökad 

möjlighet till socialisering för den äldre. Sammanställningen visade också att den främsta 

anledningen till varför de äldre inte kunde ta sig fram i miljön var att det fanns många hinder 

som gjord det omöjligt för dem, inte på att de hade sämre hälsa. Extra viktigt visade det sig 

vara att den fysiska miljön var anpassade efter deras behov, till exempel till att de hade 

rullator eller på annat sätt svårt att ta sig fram. Detta då det till stor del visat sig att fysisk 

aktivitet bidrar till ett ökat välbefinnande. 
 

I folkhälsoinstitutets sammanställning (2003) används begreppet ”byggd miljö för alla” vilket 

betyder att miljön ska vara utformad så att alla på lika villkor kan ta sig fram och vistas i 

miljön. Ovan stående analys belyser att kriminalvårdens miljö i det stora hela inte är anpassad 

efter den målgrupp som kan ha funktionsnedsättningar som kan förhindra dem att ta sig fram i 

miljön. Kriminalvården tillsatte dock 2006 en grupp inom kriminalvården som skulle utarbeta 

en handikapplan, en plan som byggde på att kriminalvården som myndighet var skyldiga att 

verka för att handikappade individer skulle ges samma delaktighet i samhällslivet och 

jämlikhet i levnadsvillkoren som individer utan handikapp. Denna plan skulle införas inom 

samtliga områden i kriminalvården under åren 2007-2008. Denna studie påvisar dock att 

denna plan inte använts på de aktuella anstalterna, det var endast en utav informanterna som 

hade hört talas om att planen fanns. Begreppet ”byggd miljö för alla” och kriminalvårdens 

handikapplan är två begrepp som båda talar för hur viktig miljöns anpassning är för personer 

som har funktionsnedsättningar, dock verkar det, enligt intervjuerna, vara något som 

kriminalvården inte har tagit till vara på.  
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5:3 Psykisk hälsa bland äldre intagna i anstalt 

Psykiska problem hos äldre individer är vanligt förekommande, trots detta så är dessa 

problem ofta underdiagnoserade och obehandlade (Thorslund & Wårell, 2006). Detta visar 

även den forskning som är gjord i USA, Wales och England på äldre interner. I dessa studier 

har det framkommit att den psykiska hälsan bland äldre interner är avsevärt sämre än hos de 

yngre internerna. Den psykiska ohälsan är ofta kopplad till den isolering som de äldre kan 

känna (Marquart mfl, 2000). En studie påvisade även att det dåligt psykiska måendet i hög 

grad var kopplat till den dåliga självkänslan som hade sitt ursprung i den fysiska ohälsan 

(Loeb & Steffensmeier, 2006). I de studier som ligger till grund för den bakomliggande 

forskningen nämns olika psykiatriska sjukdomar som är vanlig bland de äldre internerna och 

som på många vis påverkar deras vistelse i fängelset. I samtliga intervjuer i denna studie 

påvisas det att de äldre intagna på de aktuella anstalterna har olika problematik med den 

psykiska hälsan. Enligt en informant kan det visa sig på följande sätt: 
 

”De kan vara vakna på nätterna, vara förvirrade, gå in på andra rum […] Det har hänt att någon inte 

förstått att de varit på en anstalt förrän efter flera veckor. Vissa har trott att de är på ett sjukhus. Det har 

också förekommit att de inte förstått vad som hänt. Vad de har gjort, vart det är och så. Detta utgör stora 

hinder tycker vi. Det kan bli struligt och stökigt om de är förvirrande, inte minst för andra intagna som 

inte förstår vad som händer. Med det är också vanligt att yngre är förvirrade” 

 

Att äldre intagna kan vara förvirrade belyses även av en annan informant: 

 

”Det har funnits/finns dementa […], utvecklingsstörda,  psykiska sjukdomar […] och ofta har de en 

dygnsrytm som skiljer sig från de yngre (sova på natten och vara vaken på dagen)” 

 

Depression och psykosliknande tillstånd var enligt forskningen vanligt förekommande bland 

de äldre, det visade sig också att de psykiska sjukdomarna uppträdde annorlunda hos de äldre 

än hos de yngre. Ovan nämner en informant att trots att psykisk sjukdom är vanligt bland 

äldre så förekommer det också i hög grad hos de yngre. Skillnaden kanske är att de uppträder 

på olika vis och påverkar målgrupperna olika. Forskningen visade också att det i många fall 

låg psykisk sjukdom bakom de begångna brotten (Gallagher, 2001), vilket är något som 

varken kan bekräftas eller förnekas i denna studie. Studier gjorda i Sverige bekräftar dock att 

psykisk sjukdom är vanligt i den äldre populationen i allmänhet, detta visar sig främst som 

depressioner, ångest och psykoser. Det framkommer också att demens är den psykiska 

sjukdom som vanligast drabbar äldre personer, demensen är också det tillstånd som är mest 

funktionsnedsättande (Thorslund & Wårell, 2006). Enligt intervjuerna som ligger till grund 
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för denna studie så verkar inte demens vara så vanligt hos de äldre som är intagna i de 

aktuella anstalterna. Dock har det förekommit. 
 

”[…]  nån gång har det faktiskt varit några här som varit riktigt dementa. Och då blir det stora problem. 

Det funkar inte så bra. Reglerna följs inte och mycket blir så fel. Med tider och så […] 

 

En informant berättar att det förekommit personer med demens på anstalten, men att det inte 

är så vanligt. Han påpekar dock att det kan leda till väldigt stora problem.  

 

I en utav studierna som återfinns i den tidigare forskningen ligger fokus bara på klienter i 

fängelse som har uppvisat tecken på demens. Den kom bland annat fram till att det var ganska 

vanligt och förde ett kritiskt resonemang kring ämnet. Författarna till studien menade att 

bland annat de påverkansprogram som fängelset erbjöd inte var anpassat till att den intagne 

inte var medveten om det brott han begått. Det uppmärksammades även att de dementa äldre 

intagna i hög grad visade på ett aggressivt beteende som skapade oro bland personal och 

övriga intagna. En problematik som även uppmärksammats av en utav informanterna i denna 

studie. 

 

[…]det har även hänt att någon pga av förvirring eller demens haft problem med de andra intagna, tex 

blivit aggressiva eller liknande”.  

 

Två utav informanterna resonerar också kring vad det stora antal äldre intagna med psykiska 

besvär kan bero på. En informant resonerar som följande: 
 

”När det kommer till många utav de äldre så spelar nog psykiatri-reformen en stor roll. De har ramlat 

ur psykiatrin och inte fått den hjälp de varit i behov av. Så det kanske inte alltid beror på ålderdom. 

Många har inte heller levt ett så sunt liv, vilket kan spela in mycket. Till exempel alkohol. Sedan så är 

det ju så att de flesta äldre som man flyttar på blir väldigt förvirrade när de kommer till den nya 

miljön. Att bli tagen av polisen och sedan skjutsad till ett fängelse är nog inget undantag”.   

 

En annan informant resonerade på ett liknande sätt, detta utifrån det klientel som finns på 

anstalten. 

 

”Det kan emellanåt förekomma att äldre intagna är psykiskt instabila. Mot bakgrund av t ex långvarigt 

missbruk är det inte ovanligt att intagna uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Det kan ta sig i uttryck 

genom ångest, aggressioner, dåligt minne”.  
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5:4 Befintliga åtgärder 

Att äldre individer ibland kan ha andra behov än yngre personer framkommer i såväl svensk 

forskning som forskning från andra länder. Tidigare avsnitt i denna studie pekar tillsammans 

med den bakom liggande forskningsgenomgången på att det kan uppstå stor problematik inom 

kriminalvården när äldre med specifika problem kommer till en anstalt, detta oftast beroende 

på den dåliga anpassningen. Den bakomliggande forskningen från USA, Wales och England 

visar att några anstalter har satt in olika åtgärder för att försöka förbättra livsvillkoren för de 

äldre internerna. Resultatet av denna studie pekar på att det, trots de stora behoven som 

uppmärksammats och den dåliga anpassningen, har gjorts väldigt lite för att åtgärda och 

underlätta för de äldre. Den vanligaste åtgärden visade sig vara att den äldre transporterades 

till en annan anstalt. En informant berättar följande:  

 

” I svårare fall så skjutsar vi ofta iväg dem till annan, mer lämplig anstalt där det finns resurser. När 

det gäller äldre personer så blir det ofta […], där de har en omvårdnadsavdelning. Som sista lösning 

gäller det bara att stå ut med situationen och gör det så bra som det bara går.[…] utifrån de resurser 

som finns så är det det bästa alternativet i nuläget.” 

 

En annan informant berättar att de arbetar på ett liknande sätt: 

 

”Ja, när det verkligen uppstår en så pass svår situation att vi inte kan hantera den så förflyttas den 

personen till en lämpligare anstalt [..]. Det har väl hänt någon gång, men inte så ofta. Då har det varit 

situationer när varken personal eller andra intagna har stått ut. ”  

 

Personalen berättar om att de äldre med stor problematik oftast förflyttas till en annan anstalt 

med bättre resurser, oftast med en särskild omvårdnadsavdelning. Flera utav informanterna 

tycker att det konceptet är bra utifrån de resurser som finns, men att det skulle behövas flera. 

Informanterna nämner att i och med att kriminalvården har byggt nya fängelser med 

omvårdnadsavdelningar så kan det vara så att kriminalvården har uppmärksammat 

problematiken. Bland de 55 anstalterna som finns i Sverige som är det endast en utav dem 

som har en specifik omvårdnadsavdelning, det är denna anstalt som informanterna refererar 

till när de pratar om vart de äldre transporteras. I muntlig kontakt med denna anstalt och med 

huvudkontoret för kriminalvården som framkommer det dock att denna avdelning inte alls är 

till för att ta emot den aktuella målgruppen, men att det händer ibland. Detta resonemang blir 

dock främmande då samtliga informanter berättar om ett flertal tillfällen då äldre intagna 

förflyttats till denna anstalt på grund att de har just en omvårdnadsavdelning och personal 

med rätt kompetens.  
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I en utav intervjuerna framkommer det att personalen på den anstalten har uppmärksammat 

problematiken men att det inte leder någon vart: 
 

” Det diskuteras en del bland en del i personalen. Främst när det verkligen uppstår en situation. Men 

den brukar dö ut så fort den situationen löst sig .[…] Jag tror att många har tankar om det, men det 

finns inte tid till att ta tag i problematiken på riktigt. Och som sagt så händer det inte så ofta, när det 

händer så löses dem och sen är det klart”.  

 

I en intervjun berättar informanterna om de har vissa åtgärder som är till för att underlätta för 

bland annat de äldre. De berättar även om hur de agerar när det uppstår en svår situation. 
 

”De som har stora behov blir ofta placerad på en avdelning där det finns 2 handikapp-anpassade rum. 

[…] Med de är inte där för just de äldres skull. När det uppstår något så kontaktar vi oftast 

anstaltsledningen, chefen för att få vidare direktiv.”  

 

Samma informanter berättar om att de har öppnat en dagverksamhet för att bland annat de 

äldre ska kunna delta i de dagliga aktiviteterna. 
 

”Den dagverksamhet som har påbörjats på anstalten är något som passar de äldre bra, men även 

andra som inte kan delta i de dagliga aktiviteterna får delta. Förr satt de mest och drack kaffe och 

stirrade in i väggen. Nu blir de aktiverade på ett helt annat sätt. De kan umgås med andra, följa med 

på promenader och andra aktiviteter”. 

 

Den bakomliggande forskningen pekar också på att det skulle behövas flera åtgärder och 

särskilda avdelningar för att tillgodose allas behov. Den visar att USA bland annat har öppnat 

särkskilda avdelningar för de äldre internerna och att vissa anstalter har gjort om vissa 

avdelningar med hissar, larm mm för att trygga vistelsen för den äldre. Den svenska forskning 

som finns inom området åldrande visar att en trygg och säker miljö är väldigt viktigt för de 

äldre som har drabbats av funktionsnedsättningar. Att fysisk, psykisk och social aktivitet är 

bra för de äldres välbefinnande borde vara något som automatiskt medför att kriminalvården, 

som en myndighet där äldre befinner sig, ska anpassas efter deras behov så gott det går. Två 

informanter menar dock att kriminalvården inte ska behöva införa några åtgärder, detta på 

grund av att anstalterna inte är en plats där de äldre ska vara. En informant tyckte som 

följande. 

 

”Summan blir att anstalten inte ska behöva vidta åtgärder, eftersom de äldre inte ens ska vara där. 

De ska vara på ett mer lämpligt ställe utifrån deras behov. Men nu är de ju här så självklart måste vi 

jobba utifrån det”.  
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En informant uppmärksammar nedan att det finns specialiserade enheter för andra 

målgrupper. 
 

”Personligen tror jag att det vore lämpligt med fler sjukplatser inom kriminalvården. Eller varför 

inte skapa enheter som specialiserar sig mot den aktuella målgruppen? Likaväl som det finns 

ungdomsavdelningar kan det väl ordnas äldreavdelningar?! Jag tror att frågan kommer att bli mer 

aktuell om några år då antalet intagna inom målgruppen säkerligen ökat”.  

 

Samtliga informanter var överens om att det borde finnas andra alternativ för de äldre som har 

stora omvårdnadsbehov. I två intervjuer framkom det att en variant av vårdvistelse skulle vara 

lämpligt, men att det blir svårt då det inte finns några vårdhem som är anpassade efter denna 

problematik. Det skulle innebära att det skulle behövas bygga sådana också, vilket skulle bli 

väldigt dyrt. I längden skulle det kanske vara bra. Med i dagens läge, där målgruppen äldre 

intagna med särskilda behov är procentuellt liten, så skulle det kanske kosta mer än vad staten 

skulle tjäna på det.   

5:5 Personalens kompetens 

I den svenska kriminalvården finns ett utbildningssystem som är till för att ge de anställda den 

kompetens som behövs för att jobba inom myndigheten. Den längst utbildningen heter just 

kriminalvårdsutbildningen och syftar till att ge de som jobbar inom kriminalvården en bred 

utbildning i såväl praktiskt som teoretiskt kriminalvårdsarbete (Krimnet, 2008). Av de 8 

informanterna som deltog i denna studie så hade 7 utav dem gått denna utbildning, den 

åttonde var utbildad sjuksköterska. Samtliga vårdare som genomgått utbildningen var i det 

stora hela nöjd med den, men på frågan angående om de fått information om målgruppen 

äldre intagna med problem svarade de: 

 

”Jag fick ingen information om just denna grupp. Det var mest information om psykiska sjukdomar 

och hur man känner igen dem. Fick i för sig lite information kring diabetes och till exempel 

hjärtinfarkter, vilket är vanligt bland äldre […] men gruppen är ju inte direkt den mest 

förekommande i kriminalvården”. 

 

En annan informant belyste att de inte direkt hade fått information om just denna grupp, men 

att den sjukvårdsutbildning som de fått kunde vara till hjälp i vissa fall. 

 

”Nä, det kan jag inte säga, men vi fick ju lite om sjukvård, vilka vissa delar var sådana som passar 

in på dess problematik. Den sjukvårdsutbildning vi fick var helt klart bra t ex kring hjärtsjukdomar 

och diabetes. Men mer skulle nog behövas. Med tanke på att målgruppen inte är så jättestor inom 
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kriminalvården så är det lite si och så. Det skulle naturligtvis vara bra om någon åtminstone 

nämnde att de finns. Men det finns ju så många olika typer av klienter så då skulle hela utbildningen 

gå åt till att prata om det. Så de har nog tänkt att de pratar om de största.”  

 

Endast 1 informant tyckte att området äldre intagna i anstalt hade belyst på ett bra sätt, då 

främst genom den kurslitteratur som ingick i kursen. I kursplanen för denna kurs står det 

bland annat att de som går utbildningen ska få kännedom kring det klientel som de kan 

komma att möta (Krimnet, 2008), dock verkar den aktuella målgruppen vara förbisedd. Som 

citatet ovan säger så är inte målgruppen så stor, med att det skulle vara bra om det åtminstone 

nämndes något kring den. I informant resonerande som följande och tyckte att en diskussion 

kring frågan hade varit bra: 

 

” Naturligtvis talades det om äldre intagna, men inte utefter den problematik som kan uppstå 

kopplat till målgruppen ifråga. […] Det vore kanske behövligt att beröra området i lite större 

utsträckning. Att i vart fall väcka frågan till diskussion är säkert viktigt.”  

  

Utifrån dessa resonemang väcktes frågan om huruvida den personal som jobbar inom 

kriminalvården verkligen har den kompetens som kan behövas för att jobba med detta 

klientel. En informant från en öppen anstalt ansåg att vissa hade den rätta kompetensen, men 

att det var långt ifrån alla. De ansåg att mer personal skulle underlätta arbetat med denna 

målgrupp, samt att de skulle ha en annan utbildning också. Som förslag kom någon slags 

hemtjänstpersonal. De belyste även att kriminalvården erbjuder utbildning i till exempel 

psykiatri, men att det skulle vara bra med en utbildning i äldrevård också. Men om intresset är 

så stort de visste det inte. I kriminalvårdens utbildningssystem står det klart och tydligt att de 

anställda ska kunna erbjudas allt från grundutbildningar till specialiserade kunskaper. 

Området äldre intagna skulle därmed, liksom psykiatri och juridik, kunna räknas som en 

specialiserad kunskap. 

 

 En informant berättade följande: 

 

”Vissa har den kompetens som behövs, som t ex har jobbat inom sådana områden innan eller gått 

någon utbildning. Men alla har absolut inte det. Om det uppstått en akut situation så har det vid de 

flesta fall funnits någon med kännedom kring området på plats, då brukar den få ta det. Annars får 

man prova sig fram, fråga någon som vet eller tillkalla någon sakkunnig.”  
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Flera informanter berättade att de ofta fick anpassa scheman och personalgruppen efter den 

kompetens som behövdes: 
 

”Vi har som sagt försökt att underlätta för berörd grupp genom intern differentiering. Vi har vid 

något tillfälle planerat personalschemat så att det alltid finns personal i tjänst i samband med resor 

till diverse sjukvårdsinrättningar. […] Ibland har vi gjort vissa förändringar i personalschemat så 

att personal med erfarenhet av äldrevård etc få ta ett ökat ansvar för aktuell målgrupp.”   

 

Utifrån det som informanterna lyfter upp så står det klart att det kan dyka upp situationer där 

personalen inte har den kompetens som behövs och att man då får planera scheman efter 

vilken erfarenhet personalen har. Utifrån detta så skapas funderingar kring huruvida 

erfarenhet av bland annat äldrevård och sjukvård värdesätts i rekrytering av ny personal? Jag 

har inte sett någon annons där dessa erfarenheter är något som efterfrågas. En informant gick 

steget längre i sitt resonemang och lyfte frågan angående personalens skyldighet och ansvar 

när det kom till dessa problem: 

 

”[…] Går det att kräva att kriminalvårdspersonal skall vara intagna behjälplig med intimhygien 

etc?! Förväntas kriminalvårdspersonal ombesörja tvättning och klädbyte av intagna som gjort på 

sig?!  Personligen är jag av uppfattningen att kriminalvårdsanställda skall iaktta ett humant 

bemötande mot alla intagna och i största möjliga mån försöka tillmötesgå de intagnas behov av 

vård. Frågan är om huruvida kriminalvårdspersonal i allmänhet skall utföra sysslor som gränsar åt 

sjukvård/äldrevård?![…] Det vore också intressant att utreda personalens skyldigheter när det 

kommer till mycket vårdkrävande fall […] frågan kring huruvida kriminalvårdspersonal förväntas 

fungera såsom något som närmast kan liknas vid ”personliga assistenter” är dock problematisk”.  

 

Som grund till kriminalvårdens arbete ligger en vision och värdegrund som säger att 

uppgifterna ska bedrivas på ett humant och säkert sätt (Kriminalvården, 2008). Flera utav 

informanterna berättar om att de är tveksamma till att det alltid är så humant att ha dessa 

individer på en anstalt som inte är anpassad efter deras behov. Samtidigt är det fast 

beslutsamma om att framtona att personalen gör vad de kan utifrån de resurser som finns och 

att de alltid försöker ha ett humant förhållningssätt, oavsett klient. Frågan blir hur humant det 

verkligen är. Samtidigt är det en svår fråga att besvara utifrån att långt ifrån alla 

problematiska fall lyfts upp och uppmärksammas. De som uppmärksammas kan få vissa utav 

sina behov tillfredställda, men de som befinner sig i en gråzon är de som drabbas mest. Den 

humana delen är också ifrågasatt gällande kriminalvården i allmänhet, vart tog vårdbegreppet 

vägen? När det talas om den huvudsakliga målgruppen inom kriminalvården riktas fokus på 

de påverkansprogram som finns och i vilken mån de hjälper de intagna att komma ur sin 
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kriminella livsstil. I frågan om äldre intagna med specifika problem, så får begreppet humant 

en helt annan innebörd. Det riktas då mot den livskvalité som de äldre får och i vilken mån 

personal kan bemöta de specifika behov som finns. Det skapas också en diskussion kring om 

inte alla intagna i anstalt ska kunna vara där på samma premisser. Att kriminalvården ska 

bedrivas på ett säkert sätt är också något som kan ifrågasättas. I detta fall gäller det inte bara 

narkotika och rymningar, utan det handlar om en helt annan dimension, där individens 

säkerhet i anstalten blir det viktigaste frågan.  
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att belysa hur personal på några utav Sveriges anstalter ser på 

situationen med äldre intagna i anstalt. De huvudsakliga frågeställningarna utgår ifrån om 

anstalten märkt av någon ökning av målgruppen, om det finns skillnader mellan äldre och 

yngre interner, om anstalten är anpassade efter de äldres ibland specifika behov samt om 

personalen anser att de har rätt kompetens för att jobba med eventuell problematik. Studien 

utgår främst ifrån 4 intervjuer som gjorts med personal på några utav de anstalter som under 

det senaste året haft flest äldre intagna placerade hos sig. Den information som framkommit i 

intervjuerna har sedan ställts mot tidigare forskning, information om den svenska 

kriminalvården samt forskning kring åldrande och ålderdom. Studien visar att det på samtliga 

deltagande anstalter har eller har funnit äldre intagna med särskilda behov och att de som har 

problem skiljer sig mycket från de yngre internerna. Studien påvisar även att de aktuella 

anstalterna inte är bra anpassade efter de behov som kan finnas samt att det finns bristfällig 

kunskap om äldrefrågor bland personalen. Samtliga informanter uppmärksammar att det finns 

brister när det gäller anpassning och omhändertagande av äldre intagna, trots detta så har 

väldigt få åtgärder satts in för att underlätta. 

 

Den tidigare forskningen som finns inom området kommer främst ifrån USA, Wales och 

England och påvisar att antalet äldre intagna inom kriminalvården har ökat samt att det kan 

medföra problem för de aktuella anstalterna. I och med att det inte finns någon forskning 

gjord inom området i Sverige så blir det intressant att se hur de svenska anstalterna påverkats 

av denna ökning. Att det skett en ökning bekräftas av kriminalvårdens statistik 2007, men 

utifrån informanternas information så är det inget som de märkt av. En informant ansåg dock 

att det kanske skett en liten ökning på grund av att anstalten bytt inriktning. Om det är så att 

de äldre intagna återfinns inom en viss brottskategori är ingen som belyses i denna studie, 

men det blir intressant att diskutera utifrån det som framkommer i den anstaltsinformation 

som finns med i denna studie. Genom denna blir det påtagligt att de aktuella anstalterna i det 

stora hela är inriktade på en viss brottskategori, sexualbrott och våldsbrott. Utifrån att de 

aktuella anstalterna är några utav de anstalter som har flest äldre placerade hos sig så blir det 

ett intressant perspektiv, något som framtida uppsatser och avhandlingar kan reda ut.  
 

För att besvara frågeställningen angående om det finns skillnader mellan äldre och yngre 

intagna så blev ett område extra viktigt att belysa, nämligen hälsan. Denna studie visar,  
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liksom tidigare forskning, att det finns skillnader när det gäller de äldres och de yngres hälsa 

samt att det kan uppstå problem eftersom anstalterna i det stora hela inte är utformade för att 

ta hand om sådan problematik. Det framkommer i intervjuerna att i de fall där den äldre har 

en dålig hälsostatus så blir det väldigt stora skillnader. Som informanterna berättar så är 

anstalterna byggda utifrån att de som sitter där är friska och pigga, kan ta sig mellan olika 

platser samt är relativt självgående. Självklart blir då att det uppstår problem när det kommer 

individer som inte klarar av detta. Detta ställer höga krav på såväl personal som övriga 

intagna som automatiskt får hålla lite extra koll på vad som händer med den som i stora drag 

inte klarar av det dagliga livet i anstalten. Att det finns brister i den fysiska miljön är något 

som framkommer tydligt i alla intervjuer och som även bekräftas av den tidigare forskningen. 

De studier som finns inom ålderdom visar hur viktig den fysiska miljön är för äldre individer 

och att den påverkar såväl det fysiska, psykiska som det sociala välbefinnandet. Utifrån dessa 

intervjuer så står det ganska klart att de äldre i många fall hindras att delta i det dagliga livet i 

anstalten samt att det uppstår stora problem på grund av att miljön inte är anpassad efter deras 

behov. Trots att detta har uppmärksammats i samtliga intervjuer så har anstalterna anpassat 

sig relativt dåligt utifrån situationen. Det verkar i det stora hela som om att de flesta av de 

aktuella anstalterna har uppmärksammat problematiken och att det finns en dialog bland 

personal om området, men längre än så verkar det inte komma. Den huvudsakliga åtgärden 

enligt de deltagande informanterna är att den äldre förflyttas till en annan anstalt, vilket verkar 

vara en och samma anstalt. En anstalt som har en omvårdnadsavdelning, men som påstår att 

den inte är till för målgruppen äldre. Det skapas ett bristfälligt resonemang när de anstalter 

som deltagit i denna studie säger att de i de flesta fall förflyttar de äldre till en anstalt för att 

de har en omvårdnadsavdelning, medans den anstalten själv säger att det inte är deras uppgift. 

Frågan blir då varför de flesta äldre verkar förflyttas till denna anstalt och hur vården blir om 

de påstår att det inte är rätt klientel.  

 

Som sagt så har den fysiska miljön visat sig vara extra viktig när det gäller en individs 

välbefinnande. Den fysiska miljön kan förhindra funktionsnedsättningar och kroniska 

sjukdomar. Inom kriminalvården så har det utformats en handikapplan som ska underlätta för 

personer med funktionsnedsättningar, vilket äldre individer många gånger gör. Denna plan 

utgår ifrån att kriminalvården som myndighet har ett ansvar för att alla individer ska känna 

delaktighet i samhällslivet. Detta ansåg jag vara ett steg i rätt riktning, men det visade sig att  

endast 1 utav de 8 informanterna visste att den existerade. Det var ingen utav de aktuella 

anstalterna som har använt den. Vilket bland annat tyder på att området inte tas på allvar. I 
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och med att ingen utav de aktuella anstalterna använt sig utav denna plan, som skulle finnas 

inom alla områden inom kriminalvården under 2007-2008, så medverkar myndigheten till att 

det skapas större problem än vad som är nödvändigt när det gäller målgruppen äldre intagna. 

Mycket av den problematik som uppstår bland de äldre kanske skulle kunna förhindras om 

miljön var bättre anpassad. Samtidigt är detta ett mycket större problem, då många delar av 

samhället inte är handikappanpassat. 
 

Ett större och mer påtagligt problem verkar vara när det gäller vårdarrollen hos personalen. 

Diskussionen gäller angående när vissa äldre blir så pass dålig att de bland annat inte kan 

sköta sin personliga hygien. Kan det då förväntas att de vårdare som arbetar ska ställa upp på 

att ta hand om den problematiken. Personal inom kriminalvården ställs dagligen inför olika 

problem som de måste lösa, men är detta ett sådant problem. Det är påtagligt att de flesta som 

arbetar inom myndigheten inte är utbildade för att ta hand om denna problematik. Kan det då 

förväntas av dem att de ska gör det? Det framkommer i intervjuerna att det i bästa fall finns 

någon som har erfarenhet av området, och att den då kan ta hand om problematiken. Men den 

erfarenheten är inget som efterfrågas i rekrytering av ny personal. Bör det då inte ingå i den 

obligatoriska kriminalvårdsutbildningen? Trots att det står i kursplanen att man ska få 

information om kriminalvårdens klienter, så verkar målgruppen äldre intagna med specifika 

problem än en gång vara förbisedda. Endast 1 utav de informanter som genomgått 

utbildningen ansåg att det framkommit genom den befintliga kurslitteraturen. Det är 

naturligtvis bra att det framgår i kurslitteraturen, men om det nu kan uppstå så stora problem 

som denna studie visar så kanske det också är nödvändigt med en diskussion kring det. 

 

Angående den psykiska hälsan så framkom det att det inte skilde sig lika mycket mellan de 

två olika grupperna där. Många utav de som kom till anstalterna var förvirrade och ett flertal 

hade olika psykiska diagnoser. Det som skilde sig var främst att en del utav de äldre var 

dementa och att det kunde skapa problem som var utöver de vanliga. Främst att de kunde bli 

aggressiva och hotfulla. Säkerheten för personal och andra intagna kan då ifrågasättas. Visst 

kan andra intagna också visa aggressivitet, men då kanske det i många fall är väntat eller att 

det finns en anledning bakom. Utifrån intervjuerna så framkom det att det inte fanns så många 

åtgärder för just denna problematik, men den kanske inte heller är så vanlig jämfört med de 

problem som den fysiska hälsan kan ställa till med.  

 



 36 

Studien påvisar i sin helhet att det finns brister när det gäller äldre intagna i anstalt. De skiljer 

sig i behov jämfört med de yngre, samtidigt som anstalten inte är anpassad och personalen 

inte har den kompetens som behövs. Är det då rätt att placera dessa äldre med speciella behov 

i anstalt om det inte finns resurser? Det skapas automatiskt en diskussion kring att de måste 

avtjäna straff för sitt brott. De har begått ett brott och måste ta sitt straff. Och självklart ska de 

straffes precis som alla andra som begått kriminella handlingar. Men ska straffet verkligen få 

gå ut över individen i den grad att hans välbefinnande och livsvillkor drabbas. De yngre och 

friska internerna drabbas självklart också hårt av sin vistelse i en anstalt, men kanske har de 

en annan möjlighet att ta till sig sitt straff. Kriminalvårdens uppgifter ska utföras på ett 

humant och säkert sätt. Kan det ses som humant att en individ med stora vårdbehov inte kan 

få den vård den behöver och är det humant att låta individens säkerhet och hälsa komma i 

andra hand. Denna studie pekar tydligt på att området äldre intagna i anstalt är ett problem 

och att det till stor del beror på att kriminalvården inte har de resurser som krävs. Det framgår 

även att det finns behov av en annan slags påföljd. I England har det uppmärksammats att 

fängelse inte är en lämplig påföljd för många äldre, vilket har bidragit till att de äldre lättare 

kan få skyddstillsyn (Codd & Bramhall, 2002). Kan detta vara något som Sverige skulle 

kunna använda sig utav. Men det kan varken ses som etiskt eller moraliskt riktigt att placera 

dem på äldreboenden. Hur skulle personal, de äldre på boendet och anhöriga reagera på det? 

Kanske vore någon slags variant av vårdvistelse en lämplig påföljd. Ett äldreboende, men 

samtidigt ett fängelse. Där den intagna kan genomföra sitt straff som alla andra brottslingar, 

men samtidigt ha tillgång till den vård som de är i behov av. Ett ledord i den svenska 

kriminalvården är att den intagna ska ”vara bättre” när den kommer ut än när den kom in. Det 

måste också gälla de äldre. I dagens läge drabbas de äldre i många fall hårdare av 

anstaltsvistelsen än de yngre, just på grund av den dåliga anpassningen.  
 

Att det studerade området är relevant för socialt arbete råder det ingen tvekan om. Den 

aktuella målgruppen måste stärkas och omgivningen anpassas så utbytet dem emellan blir 

likvärdigt. Genom denna uppsats har ett outforskat fenomen belysts vilket kan komma att 

förändra de äldre intagnas ställning och påverka kriminalvården som myndighet att anpassa 

sin verksamhet efter de behov som finns.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

• Inledande frågor med fokus på anstalten och informantens arbetsuppgifter. 

• Frågor med fokus på äldre intagna. Ökning, specifika behov, skillnader mellan yngre 

och äldre, fysisk hälsa och psykisk hälsa. 

• Befintliga åtgärder och önskvärda åtgärder. Har anstalten gjort något för att underlätta, 

finns det planer på att införa åtgärder, hur hanterar anstalten situationer när det uppstår 

problem? 

• Kriminalvårdens vision och värdegrund, med fokus på att kriminalvårdens 

arbetsuppgifter ska utföras säkert och humant. Finns det andra sätt som skulle vara 

bättre, utifrån de äldres behov? 

• Personalens kompetens och utbildning. Med fokus på kriminalvårdsutbildningen, 

befintlig kompetens bland personalen, möjlighet till ökad kompetens. Detta utifrån de 

äldre intagnas ibland specifika behov. 

• Kriminalvårdens handikapplan. Har informanten kännedom om att den finns? Har den 

använts på den aktuella anstalten? 

• Avslutande frågor. Är det något mer, utöver de frågor som ställts, som du tycker är 

vitigt att nämna i frågan angående äldre intagna i anstalt? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuinformation för C-uppsats, 
Socionomutbildningen Östersund Termin 7 

 
Som sista uppgift på socionomutbildningen vid Mittuniversitetet Östersund ska jag skriva 

en c-uppsats. Jag har valt att skriva om äldre intagna i anstalt, utifrån ett 

personalperspektiv. För att samla in information till denna uppsats har jag valt att göra 

intervjuer. Min förhoppning är att få intervjua personal på både öppna och slutna 

anstalter. Målet med denna intervju kommer att vara att belysa hur personal på utvalda 

anstalter uppfattar situationen med äldre intagna i fängelse samt den problematik som de 

kan ha som är knuten till deras ålder. Under förra terminen genomförde jag en 

forskningsöversikt i samma ämne för att se vad tidigare forskning sagt om ämnet. Det 

visade sig att det inte fanns någon forskning eller rapporter skrivna kring detta ämne i 

Sverige. Den forskning som fanns var främst gjord i USA, England och Wales. Den 

visade att det skett en ökning av äldre i fängelse och att det medförde problem för både 

anstalt, personal, den äldre och övriga intagna. Detta då de äldre ofta hade en problematik 

som inte var så vanlig i den huvudsakliga målgruppen. De områden som belystes mest 

och som jag till stor del kommer att utgå ifrån i min uppsats är fysisk hälsa, psykisk hälsa 

och befintliga åtgärder. 
 

Enligt kriminalvårdens statistik så har antalet äldre intagna även ökat i Sverige. Från 45 st 

2003 till 74 st 2007. Detta gör det intressant att se hur det påverkat anstalterna. Så det jag 

skulle vilja diskutera under intervjun är om den person som intervjuas har märkt av att 

det blivit fler äldre, om deras behov skiljer sig från de yngres, om personalen tycker att de 

har rätt kompetens när det gäller att bemöta dessa problem samt om anstalten på något vis 

anpassat sig efter de eventuella förändringarna. Jag är också intresserad av att diskutera 

lite kring den vision och värdegrund som finns inom kriminalvården, främst kring att det 

är viktigt med en human människosyn. En annan tanke är att se om anstalten använt sig 

utav den handikapplan som kriminalvården utarbetade 2006 och som skulle införas inom 

kriminalvårdens olika områden 2007 och 2008. 

 



 2 

I uppsatsen kommer det inte att framgå vilken anstalt som den intervjuade personen 

jobbar på eller vem personen är. Det enda som kommer att synas är information om den 

aktuella anstaltens klientel och verksamhet samt vad personen har för arbetsområde. 

Intervjun kommer att vara konfidentiell, alltså kommer bara jag och personen veta vem 

som sagt vad. Du som informant har rätt att när som helst avbryta intervjun eller välja att 

inte besvara frågorna. Informationen som framkommer kommer endast att användas i 

denna c-uppsats.  Under intervjun skulle jag gärna vilja använda mig utav en 

”bandspelare”, detta för att underlätta när materialet ska transkriberas in i datorn. Vill den 

som inte intervjuas detta så går det självklart bra att genomföra intervjun utan. 
 

Med Vänliga Hälsningar 
Karolina Sörman 

         Kaso0502@student.miun.se 
 


