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Abstract  
 
According to the statistics, the number of older inmates in prison is increasing, and the care 
needs for this group are relatively unexplored.  The purpose was to study prison officer’s 
perceptions of older inmates and their care needs. The study was based on a qualitative 
approach in which prison officers at one prison were interviewed. The interviews were 
analyzed based on earlier research and from a social constructionist perspective.  The study 
highlighted the problems that might arise for frail older inmates when the prison is not suited 
for their specific needs. The result indicated that elderly with specific care needs were moved 
to prisons that were more adapted and there prison officers had the proper competence. The 
study also showed that frailty among inmates of all ages were common and not only among 
older inmates.  Another result of the study reveals a lack of knowledge about the elderly and 
their care needs in the education of prison officers. The study also showed differences in the 
mental health of the inmates which depended on their social status and also were related to 
what kind of crime they had committed.  
 
 
Keywords:  Inmates, prison officers, aging process, prison, elderly 
 
Nyckelord: Interner, kriminalvårdare, åldrandeprocess, anstalt, äldre 
 
 
 



 Förord 
 
 
Vi vill ge ett stort tack till de informanter som har hjälpt oss att genomföra detta arbete. Tack för ett 
gott samarbete och ett trevligt bemötande! 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Evy Gunnarsson för all ovärderlig hjälp, vägledning 
och konstruktiv kritik! 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har inspirerat och stöttat oss under arbetets 
gång. Tusen tack, ni är bäst! 



Innehållsförteckning 
 

Kapitel 1. Inledning ................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ..................................................................................................................................... 2 
1.2 Frågeställningar .................................................................................................................... 2 
1.3 Begrepp ................................................................................................................................ 2 
1.4 Avgränsning ......................................................................................................................... 2 

Kapitel 2. Bakgrund ................................................................................................................. 3 
2.1 Synen på äldre och kriminella .............................................................................................. 4 
2.2 Kriminalvården .................................................................................................................... 4 

Kapitel 3. Tidigare forskning .................................................................................................. 6 
3.1 Forskning om äldre och åldrande ......................................................................................... 6 

3.1.1 Socioekonomisk status och hälsa .................................................................................. 7 
3.1.2 Åldrandets orsaker ........................................................................................................ 7 

3.2 Svensk forskning om äldre i anstalt ..................................................................................... 8 
3.3 Utländsk forskning om äldre i anstalt .................................................................................. 9 
3.4 Forskning om relationer i anstalt ....................................................................................... 11 

Kapitel 4. Teoretiska perspektiv ........................................................................................... 12 
4.1 Den symboliska interaktionismen ...................................................................................... 12 
4.2 Stämplingsteori .................................................................................................................. 13 
4.3 Socialkonstruktionism ........................................................................................................ 14 

4.3.1 Institution som social konstruktion ............................................................................. 14 

Kapitel 5. Metod ..................................................................................................................... 15 
5.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 15 
5.2 Alternativa tillvägagångssätt .............................................................................................. 16 
5.3 Urval .................................................................................................................................. 16 
5.4 Analysmetod ...................................................................................................................... 17 
5.5 Validitet .............................................................................................................................. 17 
5.6 Reliabilitet .......................................................................................................................... 17 
5.7 Generaliserbarhet ............................................................................................................... 18 
5.8 Etiska överväganden .......................................................................................................... 18 

Kapitel 6. Resultat .................................................................................................................. 19 
6.1 Kriminalvårdsutbildning .................................................................................................... 19 
6.2 Den medicinska kompetensen hos kriminalvårdarna ........................................................ 20 
6.3 Fysisk hälsa bland de intagna ............................................................................................ 20 
6.4 Socioekonomisk status och hälsa ....................................................................................... 22 
6.5 Den intagnes psykiska hälsa .............................................................................................. 23 
6.6 Sysselsättning för de intagna ............................................................................................. 24 
6.7 Relation .............................................................................................................................. 25 



Kapitel 7. Diskussion ............................................................................................................. 27 
7.1 Förslag till framtida forskning ........................................................................................... 30 
 
Referenslista 
 
Bilaga. Intervjuguide 

 



1 
 

Kapitel 1. Inledning  
 
Enligt Statistiska centralbyrån (2006) har antalet äldre personer ökat stadigt de senaste 150 
åren. De äldre blir friskare, lever längre och orkar mer (a.a.). Enligt tidigare forskning har 
gruppen äldre ökat även på anstalter runtom i världen (Collins & Bird, 2007). Vi som har 
skrivit den här C-uppsatsen går på socionomprogrammet med inriktning mot äldre och 
personer med funktionshinder på Stockholms universitet. Utbildningen lägger stort fokus på 
omsorgen av äldre personer, vilken är den grupp vi valt att koncentrera oss på i denna studie, 
tillsammans med gruppen kriminella. Innehållet i den här studien kommer att präglas av 
kriminalvårdares föreställningar om äldre interner och deras omsorgsbehov. Med tanke på 
den utbildning vi går så har vi en viss förförståelse för begreppet äldre och hur kroppen 
påverkas i takt med ålderdomen och vilken omsorg som kan vara aktuell och önskvärd då 
kroppen åldras. Vi har dock inte samma kunskap när det gäller kriminalitet och hur det 
påverkar människan att vara frihetsberövad. Vi är därför angelägna om att ta reda på mer om 
kriminalitet och hur kriminalvården fungerar.  
 
För att arbeta som kriminalvårdare söker man arbete hos kriminalvården där utbildning sedan 
ingår vid anställning. Kriminalvårdens grundutbildning sker på heltid under cirka 20-28 
veckor och omfattar fyra delar – central introduktion, praktik, kriminalvårdsspecifik 
utbildning och en högskolekurs. Den första delen, central introduktion, har för avsikt att ge 
ökad förståelse för kriminalvården som myndighet och vad den har för roll i samhället. 
Introduktionen tar upp ämnen som organisation och uppdrag, klienten, regelverket, säkerhet 
och etik. Praktiken ger en kontakt med kriminalvårdsarbetet, samtidigt som kriminalvården 
får en chans att bedöma om personen är lämplig som kriminalvårdare. Nästa steg är 
kriminalvårdsspecifik utbildning, vilken fokuserar på kriminalvårdens specifika arbetsområde 
och metoder. Den här delen i utbildningen lägger stor vikt vid etik, regelverk, 
bakgrundsfaktorer till kriminalitet, hälsa och sjukvård, klientarbete, säkerhet, samt 
konflikthantering. Sista steget i denna utbildning är en högskolekurs på 15 poäng. Den kursen 
är inriktad på samhälle – och beteendevetenskap, vilken kopplas till kriminalvårdens 
verksamhet (www.kriminalvården.se). Vi vill bland annat i vår studie undersöka om 
kriminalvårdarna upplever att deras utbildning är tillräcklig för att tillgodose de äldre 
internernas omsorgsbehov. 

Tidigare forskning visar att äldre interner har större problem med hälsan jämfört med yngre 
interner (Wahidin, 2004). Vi vill i denna studie ta reda på om detta är fallet även på den 
anstalt vi kommit i kontakt med. Äldre i allmänhet lider av en del kroniska sjukdomar, såsom 
lungsjukdomar, diabetes, alkoholrelaterade sjukdomar samt problem orsakade av stress (a.a.). 
Vi kommer lägga stor vikt i vårt arbete på att få kriminalvårdarnas syn på hur de äldre 
internernas hälsotillstånd påverkas av att sitta i anstalt.  
 
Behoven hos äldre ökar markant med åldern, samtidigt som behoven kan se mycket olika ut. 
Detta beror bland annat på livssituation, kön, ålder samt hälsotillstånd (Berg, 2007). Vi 
kommer i denna rapport att fokusera på kriminalvårdares upplevelser av äldre personer som 
är frihetsberövade och det är då viktigt att ta reda på vilken förståelse de har för äldre 
personer och deras omsorgsbehov. Vi vill framförallt få kriminalvårdarnas bild av hur de 
själva anser sig tillgodose de äldre internernas omsorgsbehov samt få en inblick i vilken slags 
påfrestning fängelsevistelsen utgör för de äldre internernas psykiska och fysiska hälsa.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka kriminalvårdares föreställningar om äldre interner 
och hur kriminalvårdare upplever att de tillgodoser äldres omsorgsbehov  
 
 

1.2 Frågeställningar  
 

• Hur ser kriminalvårdare på den psykiska och fysiska hälsan hos äldre interner i samband 
med fängelsevistelsen? 
 

• Vilka förutsättningar har kriminalvårdare att ge äldre interner omsorg? 
 
 

1.3 Begrepp 
 
ADL – Är en förkortning av aktiviteter i det dagliga livet (Parker, 2002). 
 
Anstalt – Enligt Kriminalvårdens hemsida ses begreppet anstalt som samhällets sätt att straffa 
den som begår ett allvarligt brott (www.kriminalvarden.se). 
 
Geriatrik - Kunskap om sjukdomar i åldrandet (www2.sahlgrenska.gu.se). 
 
Gerontologi – Läran om det normala åldrandet (www2.sahlgrenska.gu.se). 
 
Kriminalvårdare – En person som arbetar i ett fängelse eller i anstalt, närmast de intagna 
(www.kriminalvarden.se). 
 
Omsorgsbehov – I takt med att åldern ökar så ökar även hjälp- och omsorgsbehovet hos oss 
människor. Enligt Statistiska centralbyrån (2006) har 20 procent av männen och 30 procent 
av kvinnorna i åldern över 65 år ett omsorgsbehov. 
 
Somatisk avdelning – En avdelning som är lämpad för särskilt resurskrävande intagna. 
 
 

1.4 Avgränsning 
I ett fängelse arbetar frivårdsinspektörer, kriminalvårdsinspektörer, transportförare, 
psykologer, programledare, produktionsledare, sjukvårdspersonal, fastighets- och 
förrådspersonal, städare, handläggare, jurister, assistenter, chefer, experter av olika slag, samt 
kriminalvårdare. Kriminalvårdarna är de som arbetar närmast internerna. De ansvarar för den 
närmsta kontakten med de intagna, samt övervakar säkerheten och ordningen på anstalten. 
För att genomföra ett tillfredsställande arbete inom detta område är det av stor vikt att att ha 
kunskap om människor och deras omsorgsbehov. Kriminalvårdaren har bland annat som 
uppgift att försöka få de intagna att fundera och reflektera över sin situation genom till 
exempel stödsamtal och rådgivningssamtal (www.kriminalvarden.se). Vi har i denna uppsats 
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valt att fokusera på och intervjua kriminalvårdarna eftersom de, som vi nämnde tidigare 
arbetar närmast de intagna. 
 
I början av detta arbete tänkte vi fokusera på äldre personer över 65 år, eftersom det är en 
gräns som är vanlig att sätta i Sverige för äldre personer. Vid denna ålder infaller bland annat 
pensionsåldern och man har rätt till hemtjänst om behovet finns. Vi valde senare, en bit in i 
arbetsprocessen, att inte sätta någon specifik åldersgräns för äldre personer då vi i detta arbete 
fokuserat på kriminalvårdarnas upplevelser av äldre och deras omsorgsbehov. Det som då blir 
viktigt är vid vilken ålder kriminalvårdarna uppfattar de intagna som äldre personer. Enligt 
tidigare forskning finns det många bakomliggande faktorer som kan påskynda åldrandet. 
Många av de intagna är socialt utsatta vilket har påverkat deras hälsa negativt och gör att de 
blir skröpliga lägre ner i åldrarna än vad som är vanligt. 
 
 
 

Kapitel 2. Bakgrund 
 
Sverige har en av de äldsta befolkningarna i världen, med äldre definierat som personer över 
65 år. I åldern över 80 år har Sverige den högsta andelen jämfört med andra i-länder (Statens 
räddningsverk 2007:1). Medellivslängden i Sverige är 83 år för kvinnor och 79 år för män 
(SCB 2009). För hundra år sedan var medellivslängden 58 år för kvinnor och 56 år för män. 
Döden kom då ofta snabbt och utan förvarning i form av till exempel hjärtinfarkt, 
lunginflammation och höftfrakturer. Sjukdomar som till exempel diabetes, hjärtsvikt och 
njursvikt gav ofta stora problem för den drabbade med stora konsekvenser. Idag går det ofta 
att leva ett rikt och aktivt liv även efter att ha drabbats av någon av dessa sjukdomar (Gurner 
& Thorslund 2003). 
 
Begreppet den tredje åldern är ett relativt nytt begrepp, med vilket man menar den tid i livet 
då man fortfarande är pigg och fri från sjukdomar samtidigt som den ekonomiska tryggheten i 
form av till exempel pensionspengar är aktuell. Detta är den tid i livet då levnadssättet inte 
har förändrats av att bli äldre och när inte hälsan leder till några avgörande begränsningar för 
den äldres sätt att leva (a.a.). Den tredje åldern tar slut då livets sista fas, den fjärde åldern tar 
vid. Hälsan blir sämre, funktionsnedsättningarna ökar och beroendet av andras hjälp och 
omsorg blir ett faktum. Med detta kommer svårigheter att röra sig, vilket leder till att man 
helst stannar inne i sitt hem. Omsorg och omvårdnad ges i hemmet och de dagliga 
aktiviteterna så som av – och påklädning, hygien, måltider och städning tar upp en stor del av 
tiden (a.a.). 
 
I takt med att åldern ökar så ökar även hjälp- och omsorgsbehovet. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2006) har 20 procent av männen och 30 procent av kvinnorna i åldern över 65 
år ett hjälpbehov. De som anser sig behöva hjälp med städning, inköp av livsmedel, 
matlagning och tvätt räknas till den grupp som har ett litet hjälpbehov och de som inte bor 
hemma på grund av problem med hälsan, eller behöver hjälp med bad, av- och påklädning, att 
kliva upp, samt med att äta anses ha ett stort hjälpbehov (a.a.). I Sverige har den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för 
att uppnå en skälig levnadsnivå. Detta beslut om stöd får inte baseras på den sökandes goda 
eller dåliga ekonomi, utan ska enbart baseras på den äldres faktiska behov av stöd och hjälp 
(Norström & Thunved, 2008).  
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2.1 Synen på äldre och kriminella 
En historiker vid namn Conny Blom har i ett projekt studerat attityder gentemot äldre mellan 
åren 1830-1950, i vilket han använde sig av barnböcker som han ansåg bäst speglade 
samhällets attityd och syn på äldre. Resultatet som Blom fick fram visade att under 1880-talet 
sågs äldre som ”fattiga och hjälpbehövande”. Under 1890-talet sågs de äldre som ”starka och 
barnens hjälpare”, medan de under 1950-talet helt försvann ur barnböckerna (Odén, Svanborg 
& Tornstam, 1993). Vi kan här se att de äldre har blivit stämplade på många olika sätt genom 
åren.  
 
Även synen på kriminella och hur de blivit stämplade har under åren förändrats en hel del. På 
1850-talet delade den moderna eller den sociologiska skolan in de kriminella i tre 
huvudgrupper:  
 

1. De som kunde påverkas av behandling, brottslingar med kriminella tendenser. 
2. De som inte behövde behandling, tillfällighetsbrottslingar. 
3. De som var kroniskt oförbätterliga brottslingar, opåverkbara med behandling 

(Ekbom, Engström & Göransson, s. 27, 2002).  
  
Efter 1864 trädde en ny strafflag i kraft som byggde på preventionstanken och där ändamålet 
var att förebygga brott. Det skedde genom att man försökte avstyra allmänheten från att begå 
brott. Denna lag ligger i linje med dagens kriminalpolitik, där man inom kriminalvården ska 
förebygga brott (a.a.). 

2.2 Kriminalvården 
Kriminalvården är den fjärde största myndigheten i Sverige. Den ansvarar för 
verkställigheten av straff i fängelse och i frivård, samt för landets häkten 
(www.kriminalvarden.se). Det finns 55 fängelser i Sverige, vilka är indelade i olika 
säkerhetsklasser från A till E. De slutna anstalterna klassificeras från A till D och de öppna 
anstalterna klassas som E. Säkerhetsklass A innebär att högsta säkerhetsklass råder. 
Säkerhetsklass B innebär förhöjd säkerhetsklass och på säkerhetsklass C, samt D råder 
normal, respektive låg säkerhetsklass. De intagna beräknas idag vara cirka 5000 stycken och 
av dem är 93 procent män (a.a.). Det är vanligt att fångarna är så kallade återfallsförbrytare 
och har begått brott tidigare. Idag beräknas 40 procent av de intagna vara återfallsförbrytare 
(Ekbom, Engström & Göransson, 2002). 
 
 Enligt den svenska kriminalvårdens statistik (2010) har antalet nyintagna personer över 65 år 
ökat från att vara 93 stycken (0,90%) 2003 till att vara 150 stycken (1,53%) 2009. I oktober 
2010 var den äldsta person som var frihetsberövad på livstid 82 år. Livstids fängelse är det 
strängaste straffet i Sverige och med det menas att tidslängden på straffet inte är förutbestämt. 
(www.kriminalvarden.se). 
 
I boken Människan, brottet och följderna (2002) skriver Ekbom, Engström och Göransson 
om kriminalitet och kriminalvård i Sverige. De beskriver bland annat kriminalvårdens 
framväxt i Sverige, hur det ser ut i häkten och fängelser, hur kriminalvårdens klienter ser ut 
och påverkas, samt kriminalvårdens roll gentemot sina klienter.  Målet för kriminalvårdens 
verksamhet är att minska antalet brott i samhället, samt att få människor att känna sig trygga i 
samhället. Internerna ska påverkas på så sätt att deras möjligheter att leva ett framtida liv utan 



5 
 

att begå nya brott ökar. Författarna skriver vidare att alla svenska och utländska 
forskningsresultat visar att frihetsberövade påföljder inte ger ett positivt slutresultat. Dessa 
påföljder leder istället till att den dömde blir institutionaliserad, kriminaliteten stärks och 
fördjupas, samt att möjligheterna till att leva ett illfredsställande, socialt liv på utsidan blir 
sämre för personen (a.a.). 
 
Kriminalvårdens vision finns formulerad i Kriminalvårdens visionsdokument, KVS 2000 
(Ekbom, Engström & Göransson, 2002). Målen och kriminalvårdens inriktning stöds av 
några principer som uppmanar personalen att bland annat bemöta klienterna och andra som 
kommer i kontakt med kriminalvården på ett öppet, ärligt och mänskligt sätt, samt att 
tillgodose samhällsskyddet. Personalen uppmanas även att vara positiv till utveckling för alla 
intagna och fördöma diskriminering var den än uppträder, samt att samarbeta på ett bra sätt 
med andra myndigheter och organisationer (a.a.).  
 
Det finns även olika tillvägagångssätt för kriminalvården som finns dokumenterade i 
Kriminalvårdens strategiska verksamhetsinriktning. Där står bland annat skrivet att ”de 
dömdas möjligheter att skapa och utveckla positiva personliga nätverk ska främjas”, samt att 
”personalen ska utgöra en förebild i handling och åsikt” (a.a. s. 138). 

Kriminalvården präglas av tvång och kontroll och ska samtidigt påverka de intagna positivt 
och finnas som stöd för dem. För att arbeta som kriminalvårdare kan det vara bra att ha 
förkunskaper inom till exempel socialt arbete, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. 
Kriminalvården anger några viktiga egenskaper som en person bör ha för att arbeta inom 
kriminalvården, det vill säga en human människosyn, psykisk stabilitet, empatisk förmåga, 
social kompetens, samarbetsförmåga, flexibilitet, samt stresstålighet (a.a.).  

För att kriminalvårdarna och övrig personal på en anstalt ska klara av att hantera det som 
förväntas av dem, har de hjälp av etiska regler. I kriminalvårdens måldokument står det bland 
annat skrivet att ”all personal ska vara delaktig i klientarbetet, samt att ”kriminalvårdens 
klienter skall bedömas med fasthet och allvar och med aktning för deras människovärde” 
(a.a. s. 139). I Etik för kriminalvårdens personal (1998) skriver Kriminalvårdsstyrelsen 
följande ”I FN-stadgan ges bl. a uttryck för etiska ställningstaganden. FN har också fastställt 
etiska regler för personal i rättsväsendet. I våra lagar kommer etiska riktlinjer till uttryck. 
Den viktigaste riktlinjen finns i regeringsformen. Med sin ställning som grundlag utgör den 
en viktig utgångspunkt för utformningen av de etiska riktlinjerna” (a.a. s. 139)  
 
Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt innehåller bestämmelser som kriminalvården ska 
rätta sig efter. 
 

• I 1 kap 7 § står bland annat följande ”vid fördelningen av de intagna mellan anstalter 
av samma slag ska den som har behov av utbildning eller behandling som anordnas i 
viss anstalt, om det är lämpligt, placeras i denna”.  
 

• I 2 kap 9 § kan man bland annat läsa att ”intagen skall behandlas med aktning för 
hans människovärde. Han skall bemötas med förståelse för de särskilda svårigheter 
som är förenade med vistelse i anstalt”. 
 

• I 2 kap 37 § står det bland annat att läsa att ”om en intagen behöver hälso- och 
sjukvård, skall han eller hon vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan 
erforderlig undersökning och behandling inte lämpligen genomföras inom anstalten 
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bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får en intagen föras över till ett 
allmänt sjukhus”.  

Kapitel 3. Tidigare forskning  
 
Den forskning vi har inriktat oss på handlar om åldrandet och om äldre interner. Det vi 
framförallt vill visa genom den tidigare forskningen är att bilden av åldrandet är socialt 
konstruerat. Vi har sökt i olika svenska databaser och använt oss av sökorden äldre, 
pensionär, gammal, intern, fängelse, kriminalvård, anstalt, frihetsberövad och fånge men det 
har visat sig vara svårt att hitta relevant forskning inom vårt valda område. Vi har även sökt i 
internationella databaser och använt oss av sökorden inmate, jail, prison, elderly, old, 
criminal, justice system och då fått något fler träffar, men ändå inte ett helt tillfredsställande 
resultat. Det finns dock gott om forskning om unga brottslingar, kvinnliga brottslingar och 
invandrare och brottslighet. Vi vet att det finns äldre personer som är frihetsberövade men det 
har varit svårt att hitta svensk forskning på området. Den forskning vi hittat som handlar om 
äldre frihetsberövade personer kommer till största del från utlandet, framförallt från 
Storbritannien och USA. Den utländska forskningen visar att antalet äldre interner ökar 
kraftigt (Williams, 2009, Snyder m.fl. 2009,  Collins & Bird, 2007).  
 
I forskningen om äldre kan vi se att det finns många bakomliggande faktorer som påverkar 
åldrandet. Både Green (2010) och Berg (2007) tar upp att åldrandet har både biologiska 
orsaker och är miljörelaterat. Även Andersson (2002) menar att den sociala miljön och 
individuella egenskaper påverkar åldrandet. Resultaten från både Sörman (2009) och 
Wahidin (2004) visar att det finns skillnader mellan yngre och äldres hälsotillstånd i anstalt. 
De äldre drabbas oftare av sjukdomar som exempelvis hjärtåkommor och diabetes.   
 
Tidigare forskning från Williams m.fl. (2009) visar att kriminalvårdare på en anstalt saknar 
den rätta kompetensen för att klara av de äldres omsorgsbehov, som kan vara ganska 
omfattande. Ytterligare forskning från Collins och Bird (2007) visar på bristande 
omsorgskompetens hos personalen. 
 

3.1 Forskning om äldre och åldrande 
I rapporten Äldre utanför äldreomsorgen (2002) framgår det att äldre av olika skäl inte 
använder sig av äldreomsorg. Rapporten visar att de flesta äldre som står utanför 
äldreomsorgen klarar sig själva, men det finns även de som hamnar mellan stolarna på grund 
av sociala problem och då inte blir hjälpta alls. Detsamma gäller för frihetsberövade äldre 
som står ”utanför samhället”. De kan vara i behov av omsorg och omvårdnad, men har inte 
möjlighet att använda sig av äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2002).  
 
Socialgerontologi är en tvärvetenskap som har en bred kontaktyta mot många 
ämnesområden: sociologi, psykologi, vårdvetenskap, social omsorg, historia, antropologi, 
etnologi, ekonomi m.m. (Andersson, 2002, s. 13). Inom socialgerontologin tar man upp hur 
individuella egenskaper och den sociala miljön påverkar förändringen i en människas 
åldrande och situation. Boken Socialgerontologi vill fylla det behov som finns på marknaden 
av en bok i ämnet som utgår från svenska förhållanden. Den forskning som är vanlig inom 
detta område utgår istället från utländska, ofta amerikanska förhållanden (a.a.).   
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Andersson (2002) definierar begreppet ålderism som ”… stereotypa föreställningar eller 
diskriminering som utgår från en människas ålder” (a.a. s. 104). Ålderism förekommer i en 
mängd olika sammanhang i samhället, exempelvis i språket, inom hälsa- och sjukvård, på 
arbetsmarknaden och i olika mediesammanhang.  Olika studier visar på att äldre personer är 
underrepresenterade i media. En svensk studie gjord 1989 visar att endast fyra procent av de 
personer som medverkar i olika TV-sammanhang är över 65 år. Detta kan jämföras med att 
de äldre då utgjorde 17 procent av den totala befolkningen (a.a.).   
 

3.1.1 Socioekonomisk status och hälsa 
Intresset för socioekonomisk status och hälsa har uppmärksammats i västvärlden sedan lång 
tid tillbaka. I Sverige publicerades de första artiklarna om ämnet i mitten på 1990-talet, vilket 
uppfattas som sent. Några av anledningarna till det svala intresset var att äldre, sjuka personer 
i alla samhällsklasser avled tidigare än andra, vilket gjorde att bara de starka, friska äldre blev 
kvar i livet. Man trodde även att skillnader mellan människor blev mindre i takt med ökande 
ålder. Det var också vanligt att forskare inriktade sig på åtgärder som förebyggde istället för 
att undersöka hur det faktiskt ser ut ”nu” (Andersson, 2002). En av anledningarna till att det 
är av vikt att studera detta område är för att få förståelse för och kunskap om 
åldrandeprocessen. Andersson skriver att ”gerontologisk forskning kan med andra ord ge oss 
en värdefull efterklokhet som hjälper oss att förstå ojämlikheterna i människors 
hälsostatus”(a.a. s. 130). Det är i nutid etablerat att socioekonomisk status och hälsa har ett 
samband, även när det gäller de äldsta i åldersgruppen (a.a.). 
 
Svensk forskning har visat att förhållandet mellan socialgrupp och fyra indikatorer på hälsa: 
ledsmärtor, cirkulationsbesvär, självskattning av hälsostatus, samt lungkapacitet visar att det 
finns ett samband mellan kroppsarbete och större problem med ledsmärtor, fler 
cirkulationsbesvär och sämre lungkapacitet. Det starkaste sambandet visar sig vara det mellan 
socioekonomisk status och lungkapacitet. Inget samband visade sig dock finnas mellan 
socioekonomisk status och självskattad hälsostatus (a.a.). Parker med flera (1994) har 
studerat förhållandet mellan socialgrupp och fysisk funktion, så som ADL (allmänna dagliga 
livsföringen) , rörlighet, samt utförande av ett antal uppgifter. Resultatet visar att 
socioekonomisk status har ett starkt samband med en persons funktion, vilket i denna 
undersökning betyder att före detta kroppsarbetare har sämre fysisk funktion än före detta 
tjänstemän, även långt efter att de pensionerat sig (Parker, 2002).  
 

3.1.2 Åldrandets orsaker 
I boken Åldrandet (2007) tas åldrandet upp samt även hur åldrandet påverkar det sociala 
livet. Berg beskriver i boken tre huvudgrupper av faktorer som påverkar vår hälsa och vårt liv 
som äldre och gamla, vilka är: 
 

• Ärftliga processer eller äkta åldrande 
• Miljöpåverkat eller oäkta åldrande 
• Slumpen 

 
Det äkta åldrandet enligt Berg är de försämringar och förändringar i delar av kroppen som 
beror på åldrandet och då inte är sjukdomsrelaterade, utan istället genetiskt orsakade. Det 
oäkta åldrande relaterar han till miljöpåverkan, det vill säga att människokroppen påverkas av 
den miljö den lever i och exempel på detta kan vara matvanor, inaktivitet och rökning. Berg 
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skriver vidare att ”Psykologiska och sociala miljöfaktorer kan också göra att äldre fungerar 
på en lägre nivå än vad de egentligen har kapacitet till. Negativa attityder i samhället till 
äldre kan bland annat leda till tillbakadragenhet, isolering och minskat självförtroende" (a.a. 
s 13). Den tredje faktorn, slumpen, förklarar de stora skillnader som finns i människors liv 
och åldrande. Slumpmässiga förändringar i början av livet kan ha en stor påverkan på till 
exempel hur ämnesomsättningen eller nervsystemet fungerar senare i livet, samt 
slumpmässiga skador på arvsmassan kan leda till att vissa människor drabbas av till exempel 
cancer. Det kan vara svårt att skilja mellan det normala åldrandet och åldrandet som är en 
konsekvens av miljö och sjukdomar (a.a.).  
 
Även i annan forskning inom samma område tar Green (2010) upp skillnader i hur åldrandet 
kan se ut, dels har åldrandet traditionellt förknippats med biologiska och medicinska orsaker. 
Inom socialgerontologin har det undersökts hur friska personers åldrande ser ut i ett 
livsloppsperspektiv. Genom dessa studier har forskarna kunnat visa att åldrandet är ett socialt 
konstruerat problem, då de äldre kan ses som oproduktiva i ett samhälle som blir mer och mer 
inriktat på att vara vinstdrivande. Enligt Green är åldrandet inte enbart genetiskt betingat, 
utan beror även på vilken slags livsstil den äldre har haft. Åldrandet påverkas av den äldres 
levnadssätt och dagliga vanor som till exempel utbildning, fysisk aktivitet, 
alkoholkonsumtion, rökning, socialt nätverk och om de är nöjda med livet överhuvudtaget 
(a.a.).  
 
Kroniska och akuta sjukdomar hos äldre, i kombination med åldersfaktorer gör att den 
geriatriska vården skiljer sig från övrig vård. Den geriatriska vården har krav på sig att hålla 
hög kvalitet och samtidigt kunna sättas in snabbt. Demenssjukdomar förkommer inte i det 
naturliga åldrandet, men det är betydligt mer vanligt att drabbas av denna typ av sjukdom i 
hög ålder. Var femte person som passerat 80 år beräknas ha någon typ av demenssjukdom 
(Larsson & Rundgren, 2003). 
 
”Demenssjukdom (lat. Demens = utan själ) innebär en allomfattande sjuklig störning av 
intellektuella funktioner med försämring av minnet och det logiska tänkandet samt 
personlighetsförändringar och emotionella störningar utan sänkning av medvetandegraden. 
Demenssjukdomar är progredierande och ger svåra psykiska och sociala handikapp innan de 
leder till döden, men de hänger inte samman med åldersförändringar i nervsystemet” (a.a. s. 
263). 
 
Demenssjukdomarna delas vanligen in i tre grupper – primärdegenerativa demenssjukdomar, 
till exempel Alzheimers sjukdom och Picks sjukdom, vaskulära demenssjukdomar, vilka 
orsakas av kärlskador i hjärnan, till exempel demens och hjärninfarkt, samt sekundära 
demenssjukdomar, som orsakas av till exempel B12-brist eller alkoholskada (a.a.). 
 
Då demenssjukdom uppkommer på grund av ett alkoholmissbruk kan orsakerna till detta vara 
flera. Missbruket förstärker hjärnans åldrande, vilket för med sig att man blir psykiskt 
långsammare, får bristande uppmärksamhet och ett försämrat minne. Dessa psykiska 
störningar kan dock försvinna om personen avstår från att förtära alkohol under en längre tid 
(a.a.).  
 

3.2 Svensk forskning om äldre i anstalt  
Sörman behandlar i sin c-uppsats från 2009 framförallt kriminalvårdares perspektiv på äldre 
intagna i anstalt. Hon har genomfört en kvalitativ studie på fyra olika anstalter med syftet att 
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belysa den problematik som kan uppstå då äldre med särskilda behov hamnar på en anstalt. 
Resultaten från hennes studie visar att det finns skillnader mellan de äldre och yngre intagnas 
hälsotillstånd och att anstalterna inte är anpassade för att klara av de äldres svårigheter när det 
gäller den fysiska miljön, samt de fysiska problem som är förknippade med hög ålder. Det 
visade sig också att kriminalvårdarnas utbildning är otillräcklig när det gäller att vårda den 
äldre och ta hand om deras personliga hygien. När det kommer till den psykiska hälsan skiljer 
det sig inte så mycket mellan de äldre och yngre intagna. Den största skillnaden var att en del 
av de äldre var dementa (Sörman, 2009).  
 
Grosse (2004) har skrivit en c-uppsats som behandlar ämnet ”äldre kriminella”. Hon 
beskriver att det finns gott om litteratur angående äldres levnadsvillkor, men ont om 
forskning kring äldre interner inom kriminalvården. Grosse tar upp att det i USA är i första 
hand politiska inlägg som berör ämnet, framförallt debatter kring frigivningsrutiner och 
överfulla anstalter. I England tar man främst upp de medicinska problem som kan uppstå och 
i Tyskland finner man endast sociologiska betraktelser av ämnet. Tyvärr finner Grosse att den 
största delen av den forskning hon kommer över är från 1970- och 1980-talen, vilket anses 
föråldrat och hon har valt att inte använda sig av forskning som tillkom innan 1980-talet i sin 
uppsats (a.a.). 
 
I en artikel från 2009 berättar en kriminalvårdare från anstalten i Härnösand att kontakten 
med de äldre på anstalten blir tätare på grund av att de har ett större omsorgsbehov. Han 
berättar fortsättningsvis att de senaste åren har de haft äldre intagna i 80-års åldern som haft 
stora svårigheter att gå utan hjälpmedel eller varit väldigt förvirrade på grund av en 
demenssjukdom. ”När äldre klienter kommer till anstalten tar det några dagar att bilda sig 
en uppfattning om vilka extra insatser som behövs, som tätare besök på sjukvårdsavdelningen 
eller hjälputrustning för att sköta den dagliga hygienen” (Kriminalvårdsstyrelsen, 2009). 
 

3.3 Utländsk forskning om äldre i anstalt 
I en artikel hämtad från Centret för åldrande på det internationella universitetet i Florida 
beskrivs äldre utifrån ett gerontologiskt perspektiv. Artikeln visar bland annat hur det 
demografiska åldrandet ser ut i fem olika länder (England, Tyskland, Israel, Japan och USA), 
samt hur samspelet mellan de äldre och rättsväsendet ser ut (Dunlop, Rothman & Hirt, 2001). 
 
En enkätundersökning gjord bland icke-institutionaliserade, visade att de äldre blir mer och 
mer friska. Tre fjärdedelar av de äldre över 65 år som deltog och mer än hälften av dem över 
75 år svarade att de hade en bra, mycket bra eller till och med utmärkt hälsa. Andra siffror 
visar att gruppen 55 år och äldre representerar den grupp som ökar hastigast i de amerikanska 
fängelserna. Många av de äldre hade stora omsorgsbehov på grund av multipla och kroniska 
hälsoproblem och alternativa men kostsamma vårdhem kommer enligt artikeln att bli en 
nödvändighet i framtiden (a.a.) 

Wahidin (2004) fokuserar kring berättelser från äldre i fängelse ur ett gerontologiskt och 
kriminologiskt perspektiv, för att både kunna förstå deras behov och vilken utmaning de 
utgör för rättsväsendet. Wahidin beskriver forskningen inom detta område som otroligt 
knapphändig och menar att gruppen äldre kriminella ignoreras från samhällets sida och ges 
inte ens utrymme att förekomma i en diskussion. Hennes undersökning genomfördes 
kvalitativt, genom bandinspelningar. Detta för att kunna få ögonkontakt med 
intervjupersonen och samtidigt få deras egna ord och upplevelser istället för en översättning 
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av det som sagts. Detta innebar också att full koncentration kunde riktas på själva samtalet. 
Intervjuerna transkriberades sedan, ord för ord, efter att ha fått informanternas godkännande. 
Effekten av åldrandet hos de äldre fångarna och deras skilda behov jämfört med de yngre 
märks tydligt när det kommer till deras hälsotillstånd. Äldre fångar lider i mycket högre 
utsträckning av kroniska hälsoproblem såsom stressjukdomar, diabetes, alkoholism och 
lungemfysem. Genom att belysa detta ämne ur ett geriatriskt, sociologiskt och kriminologiskt 
perspektiv, kommer denna bok att visa hur stor frånvaron av äldre i diskursen fortfarande är, 
och hur de äldre i fängelser fortsätter leva sina liv i skymundan (Wahidin, 2004).  

Trots den stora ökningen av äldre interner med ett stort omsorgsbehov uppmärksammar 
amerikanska kriminalvårdare i rapporten Caregiving Behind Bars: Correctional Officer 
Reports of Disability in Geriatric Prisoners, hur lite kunskap de själva har inom 
sjukvårdsområdet, som är nära förknippat med dessa interner. Kriminalvårdarna ska utgöra 
en länk mellan internerna och sjukvården, vilket inte verkar vara fallet. I USA ökar antalet 
äldre snabbare i fängelserna än vad det gör hos den allmänna befolkningen. I Kalifornien, 
som är den största staten när det handlar om fängelsesystem, har antalet interner över 50 år 
ökat med 173 procent mellan åren 1997 och 2005. Denna ökning är den största bidragande 
orsaken till de höga sjukvårdskostnaderna, då äldre interner kostar tre gånger mer än vad de 
yngre gör (Williams m.fl. 2009). 
 
I rapporten Older Adult Inmates: The Challenge for Social Work (2009) visas att strafftiden 
blir längre och längre vilket leder till ett ökat åldrande bland internerna. De äldres fysiska, 
psykiska och sociala behov är komplexa och av geriatrisk karaktär. Dessa interner som 
behöver extra tillsyn och hjälp med den allmänna dagliga livsföringen (ADL), som inkluderar 
exempelvis toalettbesök och den personliga hygienen, blir ofta indelade i speciella 
avdelningar för att tillgodose detta på bästa sätt. Andra interner som inte är fullt så beroende 
kan det räcka med att fängelsemiljön anpassas med ramper, hissar, trappor och liknande som 
kan underlätta deras framkomst som oftast är begränsad. Anpassad utrustning kan bli aktuellt, 
som exempelvis käppar, rullstolar och specialskor. De äldre fängelserna är sällan av den 
struktur och karaktär som lämpar sig för dem som är något äldre och skröpligare. I det 
amerikanska fängelset Louisiana State Penitentiary at Angola finns ett så kallat 
hospiceprogram, som innebär att ett medicinskt team kan ge lindrande vård i livets slutskede 
till de interner som befinner sig i den fasen. Många av de yngre internerna tränas upp för att 
kunna assistera som volontärer, något som förändrar deras liv avsevärt (Snyder, van Wormer, 
Chadha & Jaggers 2009). 
 
I en brittisk studie av Collins & Bird (2007) menar författarna att äldre kriminella ofta 
porträtteras som offer snarare än förövare, vilket beror på att de utgör en så liten del av den 
kriminella skaran. Mellan åren 1992-2002 har antalet äldre interner över 50 år nästintill 
fördubblats i Storbritannien. Andelen 60 år och äldre har tredubblats under samma period. 
Äldre interner kan inte ses som någon homogen grupp då vissa åldras i fängelserna på grund 
av långa straff, medan andra begår sina brott när de redan uppnått en hög ålder. Detta är en 
faktor som gör att de båda gruppernas hälsotillstånd skiljer sig åt avsevärt. De vanligaste 
brotten som begås av äldre är stöld och hantering av stöldgods, samt sexuellt ofredande. Även 
våldsbrott anses som en relativt vanlig företeelse bland äldre. De vanligaste anledningarna 
bakom brotten relateras till bristande sociala miljöer, dålig självkänsla och fattigdom på 
grund av svag inkomstpension. De menar att det borde införas fängelsebesök där medicinsk 
personal med geriatrisk inriktning genomförde regelbundna besök hos de mest skröpliga och 
omsorgskrävande internerna. De menar att idealet vore att kunna erbjuda en vård liknande 
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den som erbjuds i det övriga samhället, och på det viset minska gapet i kvalitet som finns 
mellan de olika vårdinstanserna (a.a.). 
 

3.4 Forskning om relationer i anstalt 
Thorslund och Larsson (2002) har skrivit en kunskapsöversikt där en diskussion förs 
angående vad som menas med begreppen äldre och deras behov. De beskriver det som ett 
kännt fenomen att sociala relationer och en persons välbefinnande hänger ihop. Författarna 
hänvisar även till Maslows behovsteori som visar på att trygghet är det behov som behöver 
tillgodoses först efter de grundläggande behoven (a.a.). De sociala behoven där trygghet 
ingår, behöver tillfredsställas för människans psykiska balans och anpassning. Om dessa 
behov inte tillfredsställs kan detta leda till ”bristande psykologisk anpassning”, till exempel 
ångest.  Begreppen aktivitet och ansvar är också viktiga för att en människa ska utvecklas på 
ett positivt sätt (Berg & Mårtensson, 1978).  

Lindberg (2005) har genomfört en studie som handlar om kvinnors villkor på anstalten 
Hinseberg. I den beskriver han bland annat hur relationen mellan kriminalvårdare som är 
kontaktpersoner åt olika intagna kvinnor ser ut. Förutsättningarna för en positiv relation 
mellan de intagna och personalen beskrivs vara begränsad. Det finns vissa informella regler 
inom de båda konstellationerna som tyder på att en nära relation till den andra inte är bra. 
Majoriteten av de undersökta kvinnorna på anstalten fann relationen till kontaktpersonen 
acceptabel och 20 procent fann den ganska dålig eller mycket dålig. En tolkning av detta 
anser Lindberg vara att en mer positiv relation tar längre tid att bygga upp. ”Utgångspunkten 
är att när två individer träffas under en längre tid och lär känna varandra så finns större 
förutsättningar att visa hänsyn, förståelse och respekt för varandras olika roller. Det visar 
sig att ju längre tid som den intagna och kontaktpersonen har träffats ju mer hjälp får den 
intagna” En kriminalvårdare berättar följande angående personalens attityd gentemot de 
intagna: ”Det finns skillnader mellan hur personalen talar till de intagna. Ibland kan det 
vara väldigt nedlåtande. Ibland tycker man det är kränkningar” (a.a. s. 66) En intagen på 
samma anstalt belyser problemet så här. ”Det finns många i personalgruppen som har en 
dålig attityd mot de intagna som ibland är rasistisk” (a.a. s. 66)  
 
En annan intressant aspekt som påverkar relationen är att kriminalvården verkar både som en 
straffande och en vårdande institution. ”I den dagliga interaktionen mellan kriminalvårdaren 
och den intagna uppstår konflikter mellan den vårdande och den straffande/kontrollerande 
funktionen. Samma person som skall försöka upparbeta förtroendefulla relationer till den 
intagna skall också ibland ta urinprov eller söka igenom bostadsutrymmen” (a.a. s. 70). I 
samma studie undersöktes bland annat hur relationen mellan kvinnorna på anstalten och deras 
kontaktpersoner såg ut. Det visade sig vara svårt att upprätthålla en bra relation, dels på grund 
av olika regler från bägge håll som innebar att inte komma för nära den andre (a.a.).  
 
I en rapport av Cheeseman och Worley (2006) belyses en annan slags relation i anstalt. Den 
handlar om hur kvinnliga kriminalvårdare blir bemötta och vilken slags relation de har med 
de intagna på en manlig anstalt i Texas. Undersökningen visar att kvinnorna inte bara 
genomför arbetsuppgifterna utan anmärkning, den visar även att den positiva atmosfären i 
fängelserna har ökat på grund av att kvinnorna har tillfört en ny dimension av intresse och 
ökad känslighet inför de intagna. Deras närvaro har lett till en minskad aggression hos de 
intagna, samt en förbättring av deras personliga hygien och språkbruk (a.a.).  
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Kapitel 4. Teoretiska perspektiv  
 

4.1 Den symboliska interaktionismen 
Begreppet symbolisk interaktionism uppkom 1937 och innefattar många olika inriktningar 
inom sociologi och socialpsykologi. Teorin förknippas med namn som George Herbert Mead 
(1864-1931), Charles Cooley (1864-1929), samt de bådas företrädare William James (1842-
1910). Denna teori lägger stort fokus på språket och dess anhängare menar att språket är det 
viktigaste hos människan och att det är den språkliga förmågan som gör människan till en 
social varelse (Månson, 2007).  
 
Människans stabilitet och strukturerande beteende kommer av en social ordning. George 
Herbert Mead har inspirerat Berger och Luckman som i Alvesson & Sköldberg (2008) menar 
att ”människan är social till sin natur, och redan upplevelsen av ett själv utvecklas i 
meningsfylld interaktion med andra” (a.a. s. 85).  
 
I boken Socialpsykologins ansikte (2005) står det att den symboliska interaktionismen baseras 
på tre centrala antaganden: 
 

• Människor handlar i förhållande till sakers ”mening” (betydelse). 
• Människor skapar ”mening” då de förhåller sig till varandra. 
• Människor formerar ”mening” på ett aktivt och konstruktivt sätt  

          (Augustsson, s. 87, 2005) 
 

Enligt den första punkten utgår människors handlande från den mening som handlingen har 
för dem och det mänskliga beteendet utgår inte enbart från psykologiska och sociologiska 
faktorer. Punkt två innebär att den mening som människor tillskriver olika objekt eller en 
handling är de olika objektens och handlingarnas egentliga mening. Den sista punkten utgår 
från att meningar behandlas och tolkas i en tolkningsprocess som sker i två steg där aktören 
först interagerar med sig själv. Därefter omvärderar aktören meningen och omdefinierar 
situationen på ett konstruktivt sätt (a.a.).   
 
Psykologen P. G. Zimbardo utförde på 1960-talet ett experiment på frivilliga studenter som 
inte fick veta om hur experimentet skulle te sig i förväg. Studenterna hämtades på natten i 
polisbil och fördes bort till en plats de inte kände till. Där delades de in i två grupper och fick 
reda på att den ena gruppen skulle leva och agera som fångar och den andra gruppen som 
fångvaktare. De fick passande kläder och information om hur de skulle bete sig som fånge 
respektive fångvaktare. Experimentet var tänkt att hålla på i två veckor och vara väldigt 
verklighetstroget. Det fick dock avbrytas efter en vecka på grund av att deltagarna började 
handla på ett sätt som ledaren för experimentet inte ansåg sig kunna ta ansvar för. 
Fångvaktarna blev grymmare ju längre tiden gick och fångarna utvecklade en hierarki dem 
emellan som resulterade i att de som stod längst ner i hierarkin blev utsatta för grym och 
plågsam behandling av de övriga fångarna (Månson, 2007).  
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Syftet med detta experiment var att se hur studenternas roller som fånge och fångvaktare 
skulle påverka deras beteende och upplevelser. Deras liv var under denna tid ett rollspel och 
studenterna levde under konstlade förhållanden, likt det Erving Goffman (1961) kallar ”totala 
institutioner”. Med detta menade han institutioner som upptar hela individens tid, kropp och 
handlingar. Resultatet av detta experiment visar på flera viktiga saker i människors beteende. 
Deltagarna betedde sig som om rollspelet var en del av deras verkliga liv och de handlade 
därefter. Deras verklighet blev alltså att de var fångar respektive fångvaktare. Resultatet 
visade också att människor genom att verka socialt, utvecklar förmågan att se sig själv som 
en handlande individ, det vill säga att individen finner sitt eget ”jag”. Mead menar att en 
individ blir en handlande person genom att se andra människors reaktioner på sig själv, det 
vill säga ett ”rollövertagande”. Detta experiment visar att deltagarna utvecklade sina roller 
som fångar och fångvaktare med hjälp av varandra. Fångvaktarna får sin makt först då 
fångarna ser dem som fångvaktare och låter dem utöva makten (a.a.).  
 

4.2 Stämplingsteori 
Enligt Giddens och Birdsall (2003) är de personer som står för lag och ordning i samhället de 
mest framträdande stämplingskällorna. Han menar att personer som ses som avvikande blir 
stämplade och indelade i olika grupper, en sådan grupp skulle kunna vara de kriminella. Detta 
är samhällets sätt att hävda sin makt. Giddens menar fortsättningsvis att: ”Stämplingsteorin 
är viktig, eftersom den utgår ifrån antagandet att ingen handling egentligen är kriminell i sig. 
Definitioner av kriminalitet skapas av dem som har makten i samhället och deras inflytande 
över lagar, polis och domstolar (a.a. s. 202-203).  
 
I boken Outsiders från 1963 definierar Becker avvikelse så här: ”Avvikelsen är inte primärt 
en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en konsekvens av att andra har 
tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är en person, som man 
lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende är det beteende som människor stämplar 
som sådant.”(Månson, 2007). Ett avvikande beteende utifrån stämplingsteorin kan i Månson 
beskrivas som: ”Definiera en människa som avvikare och han blir det!” (a.a. s. 173). Enligt 
stämplingsteorin är äldre kriminella i sig inte avvikande förrän de blir regelbundet utsatta för 
att vara just avvikande. 
 
Enligt Giddens och Birdsall (2003) är denna stämplingsteori mer en uppsättning av ihopsatta 
idéer än ett teoretiskt perspektiv. Genom att använda oss av teorin kan vi lättare begripa 
innebörden av begreppet kriminalitet. Ett kriminellt beteende ses som avvikande, men det kan 
inte jämställas med en egenskap hos individer eller grupper, utan ses mer som en relation 
mellan den avvikande och den icke-avvikande personen. För att förstå innebörden av ett 
avvikande beteende måste vi fråga oss varför en viss person blir stämplad på detta sätt. De 
som ligger bakom stämplandet av vissa personer är de som sitter i maktposition, och som 
föreskriver lag och ordning i samhället. Howard Becker som ofta förknippas med 
stämplingsteorin, menar att det är vi människor i samhället som står för etikettsättningen av 
beteenden som sträcker sig utanför normen. Hur vi klär oss, var vi kommer ifrån, vilken 
sexuell läggning vi har utgör faktorer som placerar in oss i facket avvikande eller inte. Den 
stämpel vissa individer blir tilldelade påverkar inte enbart hur folk i allmänhet ser på dem, 
utan sätter sig även på den egna självuppfattningen (a.a.).  
 
Lemert i Giddens och Birdsall (2003) har med en modell kunnat påvisa om individen kan 
leva i samexistens med det avvikande beteendet eller om det blir en del av identiteten. Små 
obetydliga lagöverträdelser kallar Lemert för primär avvikelse, vilka inte är av sådan dignitet 
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att de påverkar självbilden, om en så kallad normaliseringsprocess sker, där det upplevs av 
andra som ingen stor skada är skedd. Om beteendet inte uppfattas som normalt kan personen i 
fråga bli stämplad som kriminell. Den sekundära avvikelsen innebär att du börjar förknippa 
dig själv med ditt avvikande beteende. Detta gör att avvikelsen blir en stor del av identiteten 
vilket leder till en ökning av ett redan negativt handlingssätt. Lemert menar att ”lära sig bli 
avvikande tenderar att uppmuntras av just de organisationer som ska se till att avvikelse 
förhindras – ungdomsvårdsskolor, fängelser eller andra totala institutioner” (a.a. s. 202). 
Med detta menar han att polisen och rättsväsendet ofta straffar människor istället för att dela 
ut en varning eller böter för små företeelser, vilket kan bidra till att de identifierar sig med ett 
negativt och avvikande beteende ännu mer (a.a.).   
 
Enligt Giddens och Birdsall (2003) har det blivit en vana för oss att följa samhällets regler 
och normer på grund av socialisationen. Han menar att med normer följer sanktioner som 
antingen verkar straffande eller belönande och uppmuntrar konformitet, samt hindrar ett 
avvikande beteende (a.a.). 
 

4.3 Socialkonstruktionism 
Det centrala inom denna vetenskapsfilosofi handlar om hur verkligheten socialt är 
uppbyggd/konstruerad. Det centrala med forskningen inom detta område är själva avslöjandet 
om hur de sociala konstruktionerna går till. Socialkonstruktionism är ett brett perspektiv som 
associerats till många olika riktningar. Dessa är bland annat fenomenologi, postmodernism, 
kritisk teori och hermeneutik. För att närmare förstå hur socialkonstruktionismen fungerar 
menar Hacking (1999) i Alvesson & Sköldberg (2008) att riktningen och dess poäng kan ses 
utifrån flera olika steg. För det första måste det finnas en given sanning i de 
socialkonstruktionistiska texterna, som man sedan kan slå hål på för att visa att det inte alls 
behöver vara på det sättet. Detta leder sedan till en aha-upplevelse som är själva 
huvudpoängen i denna riktning, och som sedan kan leda texten vidare ytterligare (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). 
  
Enligt Burr (1995) förstår vi hur världen fungerar utifrån olika kategorier och 
sammansättningar vi använder, baserat på vårt historiska och kulturella arv. Huruvida vi 
förstår världen i termer av till exempel man och kvinna, pop och rock, beror på vilken slags 
värld och tid vi lever i just nu. Burr menar fortsättningsvis att vår vetskap om världen och 
vårt sätt att uppfatta den skapas mellan människor, i ett socialt samspel och genom vardagliga 
möten. Dessa möten, med framförallt språket i fokus är av stort intresse inom den sociala 
konstruktionen (a.a.). 
 
Socialkonstruktionismen fokuserar på relationen och hur individer bygger upp sin kunskap 
och mening utifrån den. Utgångspunkten inom detta perspektiv är de mänskliga 
konstruktionerna (Buvik, 2005). 

4.3.1 Institution som social konstruktion 
Den sociala ordningen är vanligt förekommande när det handlar om institutioner och dess 
uppkomst. Berger och Luckman beskriver i Alvesson & Sköldberg (2008) en institution som 
”vanor och vanemässighet, habitualisering, sker dagligen och stundligen i mänskligt 
handlande kan upprepas i likartade situationer”. De beskriver samtidigt institutionalisering 
som ”en ömsesidig typifiering av vanemässiga (habitualized) handlingar av typer av aktörer. 
Annorlunda uttryckt är varje sådan typifiering en institution” (a.a. s.86). Varje institution 
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präglas av olika aktörer som bestämmer och sätter upp vissa regler för de berörda. Inom vårt 
rättsväsende bestäms exempelvis vissa påföljder för personer inom en viss ålderskategori, 
som begått ett brott utan en viss psykisk åkomma. Författarna menar att vi på detta sätt utsätts 
för en social kontroll av vårt handlande (a.a.). Institutionalisering kan se olika ut beroende på 
vilken tid vi lever i och hur samhällsstrukturen ser ut. I vissa fall är den sluten för 
utomstående och tillgänglig endast för en viss typ av människor eller grupper (a.a.). 
 
 
 

Kapitel 5. Metod 
 
Vi har valt en kvalitativ metod för att bäst besvara vår studies syfte. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att förstå hur 
intervjupersonerna uppfattar och upplever den vardag de lever i. Med en kvalitativ metod kan 
vi bäst förstå hur de kriminalvårdare vi intervjuat upplever att de själva tillgodoser de äldre 
internernas omsorgsbehov, vilket också är syftet med studien. Vårt resultat kan enbart 
förknippas med den anstalt vi valt att undersöka och kan inte säga något om hur det ser ut på 
anstalter i övrigt. Den kunskap vi får i intervjusammanhanget konstrueras i det här fallet av 
kriminalvårdarnas upplevelser och erfarenheter av den relation som de skapar tillsammans 
med de äldre i anstalt. Kvale och Brinkmann menar att ”Intervjun är en naturlig väg in i 
intervjusamhället, där människor (åtminstone de flesta inom medelklassen) kan och vill tala 
om sig själva, avslöja eller konstruera aspekter av sina upplevelser, jag och personligheter 
genom olika samtalspraktiker” (a.a. s. 331). Vi belyser vår studie ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och även med analys utifrån den symboliska 
interaktionismen. Anledningen till att vi valt dessa perspektiv är att vi vill se hur begreppen 
åldrande och äldre interner är konstruerade i samhället och vilka föreställningar 
kriminalvårdarna vi intervjuat har kring dessa begrepp. En viktig aspekt att ha med sig i valet 
av metod är de etiska riktlinjer och problem som finns och som måste behandlas med största 
respekt för informantens integritet, och för säkerställning av materialet. Kvale menar att 
”intervjuer kan behandla känsliga ämnen där det är viktigt att värna konfidentialiteten för 
intervjupersonen och de människor och institutioner som nämns i intervjun” (a.a. s. 203). 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i vilken vi använt oss av intervjuer för att 
insamla information. Under arbetets gång har vi läst tidigare forskning i form av litteratur och 
vetenskapliga artiklar, samt annan litteratur som vi sedan sammankopplat med resultatet från 
våra intervjuer. Vi har bearbetat resultatet genom att analysera det utifrån tidigare forskning 
och de teoretiska perspektiv vi valt. I Metodpraktikan (2007) beskrivs analysen vara det 
stadie där informationen från intervjuerna pusslas samman och används som utgångspunkt 
(Esaiasson m.fl. 2007). Vi har använt oss av en intervjuguide som Kvale och Brinkmann 
(2009) menar kan innehålla frågor som är anpassade efter intervjun. Sedan skrev vi ut 
(transkriberade) inspelningen och den transkriberade texten blev slutligen vårt analysmaterial. 
Vi kopplade därefter samman resultaten från våra intervjuer med tidigare forskning på 
området och kategoriserade dem. Sedan analyserade vi materialet utifrån våra teoretiska 
perspektiv, den tidigare forskningen och vår egen förförståelse. Analysmaterialet ligger till 
grund för vår slutdiskussion. 
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5.2 Alternativa tillvägagångssätt 
Ett annat tillvägagångssätt inom den kvalitativa metoden, som enligt Repstad (2007) anses 
vara den mest centrala, är observationer. Ett exempel på hur detta kan gå till, är hämtat ur en 
norsk film som heter Psalmer från köket från 2003. Kortfattat handlar den om svenska 
forskare på 1950-talet som observerar norska ungkarlar och deras köksrutiner. Det visar sig 
allteftersom att det blir svårt att bara tyst observera det som utspelar sig i en av norrmännens 
kök. Ett samspel och en kommunikation utbryter så småningom mellan ”observatören” och 
dess ”forskningsobjekt”, på grund av att det, enligt Repstad är svårt att studera en människa 
som ett fast och oföränderligt föremål. Det är i kommunikationen och samspelet aktörerna 
sinsemellan, som ökar förståelsen för det som sedan skall analyseras och ger dig även ett bra 
insamlat material till din vidare forskning (a.a.).  
 
En av anledningarna till att vi inte har valt observationer som metod var att vi ville komma 
mer in på djupet med våra ”forskningsobjekt”. Vi ville även få ett nära samspel med de vi 
skulle intervjua och enligt Repstad fungerar det inte om man enbart använder observationer 
som metod (a.a.).  
 
En annan metod som skulle fungera, men som vi valt att inte använda oss av, är att göra en 
kvantitativ forskningsstudie med hjälp av enkäter. Fördelen med att använda sig av en 
enkätundersökning är att den ökar chansen till sanningsenliga svar då 
undersökningspersonerna har möjlighet att vara anonyma. Nackdelen med enkäter kan vara 
att svaren styrs av forskarens enkätfrågor och att svaren inte blir fullt så uttömmande som de 
blir i en intervjusituation där informanten får tala fritt. Esaiasson med flera tar i 
Metodpraktikan (2007) upp fördelen med intervjuer framför enkätundersökningar och i det 
här fallet menar de att det i en intervjusituation kan uppkomma och registreras oväntade svar, 
vilka är omöjliga att få fatt på i en enkätundersökning. De tar även upp möjligheten till 
uppföljningar som en fördel i en intervjusituation (a.a.).   
 

5.3 Urval 
Vårt urval består av fyra manliga kriminalvårdare som arbetar på en öppen anstalt. Alla 
informanter har genomgått en kriminalvårdsutbildning. Den som har arbetat längst har jobbat 
i åtta år, de övriga har arbetat i tre, två och ett år. Kriminalvårdarnas kön och ålder hade ingen 
betydelse för urvalet. Intervjuerna genomförde vi tillsammans med en kriminalvårdare i taget 
och intervjuerna varade mellan 25 och 60 minuter. För att komma i kontakt med vårt urval 
skickade vi ut en mailförfrågan till en mängd olika anstalter samt tog kontakt per telefon. Vi 
beskrev vårt tillvägagångssätt och syftet med studien, både i mailutskicken och när vi ringde. 
Det visade sig vara väldigt svårt att få genomföra intervjuerna på de olika anstalterna. Vi fick 
till slut klartecken från en anstalt och bestämde dag för genomförandet. Det finns en mängd 
olika urval att utgå ifrån då man ska göra intervjuundersökningar. Vi har använt oss av ett 
icke slumpmässigt urval, det vill säga ett strategiskt urval där vi medvetet har valt den anstalt 
där vi utfört intervjuerna. En förutsättning för valet av anstalt och för att kunna besvara vårt 
syfte var att anstalten hade äldre intagna. Vi har däremot inte valt våra informanter själva, 
utan blivit tilldelade de kriminalvårdare som fanns tillgängliga och som fann vår studie 
intressant. Vi valde att fokusera vår studie kring endast en anstalt då vi inte var intresserade 
av att genomföra någon jämförelsestudie. 
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5.4 Analysmetod 
Intervjumaterialet har transkriberats i sin helhet. Vi har använt oss av en induktiv 
analysmetod när vi har strukturerat materialet och delat in det i olika kategorier och teman. 
Detta innebär att vissa delar av materialet har tagits bort och som inte varit av relevans för 
studiens resultat. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) vill man med en induktiv 
förklaringsmodell påvisa ett samband i det insamlade materialet. Induktionen utgår ifrån 
empiri (a.a.). Tematiseringen resulterade i olika kategorier som kriminalvårdsutbildning, den 
medicinska kompetensen hos kriminalvårdarna, fysisk hälsa bland de intagna, 
socioekonomisk status och hälsa, den intagnes psykiska hälsa, sysselsättning för de intagna 
och relation. Vi har även använt oss av meningskoncentrering i analysarbetet vilket innebär 
att längre intervjusvar har komprimerats till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 
2009). Vi har valt att presentera resultaten och analysen tillsammans och använt oss av citat 
från informanterna. För att underlätta för läsaren har citaten redigerats utan att vi har ändrat 
deras innebörd 
 

5.5 Validitet 
Begreppet validitet inom kvalitativ forskning kan översättas till "giltighet, till sanningen, 
riktigheten och styrkan i ett yttrande. En giltig slutsats är korrekt härledd från sina 
premisser. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och 
övertygande."(Kvale & Brinkmann, 2009, s.264). Frågan om validiteten inom 
samhällsvetenskapen handlar om vår valda metod undersöker det den har för avsikt att 
undersöka. Inom kvantitativ forskning handlar liknande fråga om det som går att mäta. Då vi 
har använt oss av intervjuer som metod kom validiteten att hänga mycket på om våra 
informanter gav oss sanningsenliga och trovärdiga svar. Eftersom vi i vår studie angripit ett 
känsligt ämne och ställt frågor som kan uppfattas som känsliga kan vi inte vara helt säkra på 
sanningshalten i de svar vi fått av informanterna. Därför måste vi inta en kritisk hållning till 
vårt resultat och ifrågasätta validiteten kring vår studie. Kvale och Brinkmann menar att 
validiteten genomsyrar varje del av forskningsprocessen, där forskarens noggrannhet och 
kontroll av de olika stegen är av stor vikt. Frågor du måste ställa dig som forskare är huruvida 
ditt arbete är försvarbart och kan bekräftas. "Valideringen vilar på forskarens 
hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt kontrollerar, ifrågasätter 
och teoretiskt tolkar resultaten" (a.a. s.268). Det vi har gjort för att stärka validiteten i vår 
studie är att vi i tydligaste mån presenterat alla delar i processen och beskrivit vårt 
tillvägagångssätt noggrant. Vi deltog dessutom båda två under samtliga intervjuer där vi 
använde oss av varsin inspelningsapparat. När vi sedan transkriberade materialet gjorde vi 
detta tillsammans för att på bästa sätt stärka validiteten. 
 

5.6 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie handlar om resultatens innehåll och hur pass pålitliga de 
är. Det handlar mycket om en kontroll av intervjupersonens svar, exempelvis om svaren 
skiljer sig åt beroende på vem som ställer frågorna, eller om svaren förändras nämnvärt från 
ett intervjutillfälle till ett annat. Kvale och Brinkmann (2009) menar att många tror att 
ledande frågor i en intervjusituation leder till låg reliabilitet men det kan istället öka 
tillförlitligheten. Även kroppsspråket och dina muntliga reaktioner kan verka ledande på 
intervjupersonen, vilket kan inverka på hur informanten svarar. I vår studie som följer ett mer 
postmodernt och socialkonstruktionistiskt perspektiv, liknade intervjun mer ett samtal där 
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kunskapen skapades mellan oss och intervjupersonerna, där bägge bidrog till konstruktionen. 
"Det avgörande är inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte ledande, utan vart de 
leder, om de kommer att leda till ny, vederhäftig och värdefull kunskap" (a.a. s.189). 
 

5.7 Generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning sägs det ofta att det finns för få intervjupersoner för att kunna 
generalisera resultaten, och en vanlig fråga är varför resultaten bör generaliseras? Inom den 
positivistiska samhällsvetenskapen tolkas regler för människors beteende som möjliggjorde 
en universell generalisering, medan ett motsatt och mer humanistiskt synsätt menade att varje 
fenomen och situation är speciell, med en egen icke generaliserbar struktur. Generaliserbarhet 
inom kvalitativ forskning är mer förknippad med fallstudier där generalisering äger rum 
mellan olika fall (a.a.). Utifrån vår studie är det svårt att generalisera, eftersom vårt urval är 
litet och inte kan representera alla kriminalvårdares föreställningar. 
 

5.8 Etiska överväganden 
”Etiska avgöranden sker inte på något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan 
aktualiseras under hela forskningsprocessen”(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 105). Denna 
uppsats behandlar ett känsligt ämne vilket förutsätter att behandlingen av den görs med 
försiktighet, samt med etiska överväganden. Vi har på grund av ämnets känslighet och de 
äldres utsatta situation valt att fokusera på personalens syn av de äldre intagnas 
omsorgsbehov istället för att direkt ta kontakt med de intagna. Vi har alltså genomfört våra 
intervjuer med kriminalvårdarna som arbetar närmast de intagna för att på så vis få en bild av 
hur de ser på de äldre intagnas omsorgsbehov. Vi har ställt en del frågor som kan uppfattas 
som känsliga och som kan vara svåra att svara sanningsenligt på. Vi har haft detta i åtanke 
när vi konstruerat våra intervjufrågor och analyserat resultatet. Det Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars 1990 forskningsetiska principer som är 
tillsvidare gällande. För att skydda den enskilda individen finns det fyra stycken huvudkrav 
att ta hänsyn till. Dessa är informationskravet - undersökningspersonen bör bli informerad om 
vilket syfte forskaren har med sin studie, samtyckeskravet – undersökningspersonen bör vara 
med i studien av fri vilja, konfidentialitetskravet - undersökningspersonens anonymitet är 
viktig, samt nyttjandekravet – det insamlade materialet bör endast användas till den forskning 
det samlades in till (www.vr.se). Vi har även haft dessa krav i åtanke samt informerat våra 
informanter om detta då vi genomfört vår studie. 
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Kapitel 6. Resultat 
 
Intervjuerna genomfördes på en öppen anstalt där det finns plats för cirka 80 intagna. Enligt 
de intervjuade kriminalvårdarna är denna typ av anstalt ”snällare” än en sluten anstalt. De 
intagna som placeras på en öppen anstalt ska vid en bedömning anses klara av de 
förhållanden som råder på anstalten, det vill säga de ska följa de ordningsföreskrifter som 
finns. De personer som bedöms lämpliga att vara på en öppen anstalt ska ha låg risk för 
narkotikamissbruk, annan brottslighet, samt allvarlig misskötsamhet. De öppna anstalterna 
har inte lika hög säkerhet som de slutna och de öppna anstalterna omringas oftast av ett högt 
staket (Ekbom, Engström & Göransson, 2002). Anstalten där intervjuerna genomfördes ligger 
avskilt i en naturskön miljö. De intagna bor tillsammans i baracker med ungefär åtta personer 
i varje och där det finns möjlighet att koka kaffe eller te. En person i varje barack har 
ansvaret för städning och matlagning. De intagna har tillgång till fotbollsplan, träningslokal 
och tennisbana. En av kriminalvårdarna ger sin syn på vilka som placeras på den öppna 
anstalten: 
 
”Vi tar in de personer som bedöms lämpliga av placeringsenheten att sitta på öppen anstalt 
och då är de placerade på en öppen anstalt. Vi är skyldiga att ta emot dem”. 

För närvarande finns tre inskrivna på anstalten som är över 65 år och således 
ålderspensionärer. De är mellan 66 och 73 år gamla. Två av dem befinner sig på anstalten och 
en befinner sig för tillfället i det egna hemmet med fotboja. Kriminalvårdarna berättade att 
det inte görs någon åtskillnad mellan de äldre och yngre internerna. Alla intagna behandlas 
lika. Detta fastställs även i 2 kap 9 § i Lag om kriminalvård i anstalt, där det står att varje 
intagen ska behandlas med aktning för människovärdet och med förståelse för särskilda 
svårigheter som förknippas med vistelsen i anstalt.  
 

6.1 Kriminalvårdsutbildning 
I kriminalvårdsutbildningen ingår etik, regelverk, bakgrundsfaktorer till kriminalitet, hälsa 
och sjukvård, klientarbete, säkerhet, samt konflikthantering. Alla kriminalvårdare, förutom en 
ansåg att den utbildning de genomgått är gedigen och tillräcklig för att arbeta som 
kriminalvårdare. Däremot ansåg de flesta att det saknades en del i utbildningen, framförallt 
när det gällde de äldre och deras behov. Kriminalvårdaren som ansåg att utbildningen var 
alldeles för otillräcklig säger så här: 
 
”Vi är fruktansvärt underutbildade när det kommer till att vårda folks beteende”.  
 
Han tyckte också att en kriminalvårdare borde ha liknande en psykologutbildning med sex till 
sju års universitetsstudier. En annan anser att utbildningen är rejäl och grundlig och menar: 
 
”Det här är den utbildning som krävs om man ska jobba som kriminalvårdare, sen tycker jag 
att man får med det mesta i den utbildningen, jag kan inte säga att det saknas något. Det är 
inte på många arbetsplatser man har en halvårslång utbildning innan man börjar jobba”.  
 
Han erkänner dock att de inte har någon speciell sjukvårdskompetens trots att det enligt 
kriminalvårdsutbildningen ska ingå. De vänder sig istället till sjuksköterskan i de fallen det 
behövs. Någon kunskap om äldre och deras behov var inget som han saknade i utbildningen.  
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En koppling kan göras till en tidigare studie där kriminalvårdares kunskaper inom det 
geriatriska området ansågs något bristfälliga. Det visade sig att mer kunskap och träning 
skulle behöva ges till kriminalvårdarna, för att de skulle bli bättre på att upptäcka de 
geriatriska behoven hos äldre interner, och på så sätt kunna tillgodose dessa mer. 
Kriminalvårdarna ses ofta som en länk mellan internerna och sjukvården. Studien visar att 
denna viktiga länk behöver stärkas ännu mer genom träning och mer kunskap inom det 
geriatriska området (Williams m.fl. 2009). 
 

6.2 Den medicinska kompetensen hos kriminalvårdarna 
En av kriminalvårdarna berättar att många av de intagna intar någon form av medicin, och 
säger även att de har delegation att dela ut medicin, utfärdad av sjuksköterskan. Vilken slags 
medicin de delar ut har de mindre kunskap om. De genomgår hjärt- och lungräddning på 
utbildningen samt lär sig vikten av att inte blanda olika typer av medicin, och att inte 
överdosera. På vår fråga om vilka på anstalten som intar någon slags medicin fick vi svaret: 
 
 ”Det är den största delen av de intagna som har någon typ av medicin men jag vet inte exakt 
vad det är, det kan vara alltifrån att de äter voltaren mot muskelvärk till stesolid eller vad det 
heter”.  
 
Enligt informanterna finns det en sjuksköterska tillgänglig på anstalten, samt en läkare som 
finns anträffbar ungefär en gång i veckan. Något vidare samarbete mellan 
sjukvårdspersonalen och kriminalvårdarna fanns inte. En av orsakerna till detta enligt 
kriminalvårdarna är att sjuksköterskan har sekretess. Tidigare forskning visar liknande 
resultat, det vill säga att det inte finns något utvecklat samarbete mellan geriatrisk sjukvård 
och fängelser (Collins & Bird, 2007).  
 

6.3 Fysisk hälsa bland de intagna 
Kriminalvårdarna anser att de äldre intagna på denna anstalt inte har något större 
omsorgsbehov än de övriga intagna och att det inte finns något samband mellan de äldre 
intagna och fysisk skröplighet. Kriminalvårdarna berättar att de har och har haft personer i 
anstalten som varit fysiskt skröpliga och till exempel använt sig av rullator eller käpp, men att 
dessa hjälpmedel och även omsorgsbehov kan förekomma i vilken ålderskategori som helst. 
En kriminalvårdare nämner följande: 
 
”... de problem de har är inte åldersrelaterade och löses inte med åldersrelaterade åtgärder. 
Vi kan ha yngre som har rullstol också, eller rullator så att nä, fysisk skröplighet är i de här 
kretsarna inte åldersrelaterat utan de kan ha råkat ut för misshandel och ha svårt att gå 
ändå”. 
 
Kriminalvårdarna berättar att de har förhållandevis lite fysisk kontakt med de intagna, men att 
det har hänt någon gång att en intagen behövt hjälp med hygienen. Samtliga anser att om det 
är så illa att de inte klarar av den egna hygienen, så bör de flyttas till en avdelning med större 
resurser. Den fysiska kontakten med de intagna blir mer uppenbar på en somatisk avdelning. 
Kriminalvårdarna anser själva att de sköter om de äldre med större hänsyn och omsorg, om 
behovet finns. Samtidigt menar kriminalvårdarna att om de äldre och lite mer skröpliga 
personerna inte kan hantera sin allmänna dagliga livsföring (ADL) behöver de förflyttas till 
en mer anpassad anstalt, med somatisk inriktning.  Den utbildning som kriminalvårdarna 
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genomgått saknar emellertid ämnen som berör de äldres specifika behov. Även när det gäller 
kriminalvårdarnas medicinska kunskap finns det brister. Någon form av vård i livets 
slutskede är mycket sällsynt på denna anstalt. En av kriminalvårdarna svarar att möjligheten 
till att ge palliativ vård inte finns. Han berättar att de har haft intagna som varit svårt sjuka 
och döende, men att de blivit benådade eller förda någon annanstans. Han anser själv att det 
är ett för stort ansvar att lägga på både kriminalvårdarna som inte är sjukvårdsutbildade, samt 
på övriga intagna. Han säger så här: 
 
 ”Vi har haft människor här som varit döende och haft sjukdomar där alla inser var det 
kommer att sluta men de brukar bli benådade eller förda någon annanstans”. 
 
Tidigare forskning visar också vilken stor utmaning det är att arbeta palliativt i en total 
institution.  Forskningen visar att det sociala arbetet spelar en viktig roll för interner i livets 
slutskede då en mer känslomässigt anpassad vård ges (Snyder, van Wormer, Chadha & 
Jaggers, 2009). 
 
När vi ställer frågor kring de intagnas hygien menar kriminalvårdarna att om de inte kan klara 
av sin allmänna dagliga livsföring (ADL) självständigt, ska de inte vara på denna anstalt utan 
på en somatisk avdelning, och anser sig själva inte vara några personliga assistenter. En av 
kriminalvårdarna nämner följande: 
 
 ”Det är oftast andra intagna som kommer upp och gnäller, fan den här Andersson han 
luktar skit alltså osv. Och så får vi gå ner och säga till”.  
 
Två av de andra kriminalvårdarna säger så här: 
 
”… man får hjälpa dem helt enkelt, lite extra”.  
 
 ”Överlag har dom det ganska bra här, tycker jag… jag tycker vi sköter om dom rätt bra 
faktiskt”.  
 
Kriminalvårdarna påpekar dock att anstaltens miljö inte lämpar sig för de äldre med 
begränsad framkomlighet. Informanterna anser att intagna med stort omsorgsbehov bör 
flyttas till en specialanpassad avdelning. Två av kriminalvårdarna svarar så här då vi ställer 
frågor kring ämnet:  
 
”... om det är någon som är väldigt krävande medicinskt får de sitta på en somatavdelning”.  
 
”... men är det någon som har ett jättesärskilt behov av omvårdnad, så finns det speciella 
anstalter för det också – som har utrustat för att ta hand om sjuka klienter”.  
 
Det resultat vi fått fram visar att de intagna som är vårdkrävande och har ett stort 
omsorgsbehov, som anstalten inte anser sig kunna tillgodose, hänvisas till speciella anstalter 
som är särskilt inriktade på att ta emot den typen av intagna och således även har resurser för 
att klara av detta. De intervjuade kriminalvårdarna ser inte detta behov som åldersrelaterat, 
utan det anses istället bero på den intagnes psykiska och fysiska hälsa. Dessa problem har 
även belysts i forskning från USA där resultaten visar att behoven ofta är komplexa och de 
som behöver hjälp med till exempel toalettbesök och hygien blir ofta indelade i speciella 
avdelningar för att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda (Snyder, van Wormer, Chadha & 
Jaggers 2009). Detta framkommer även i Sörmans studie från 2009 vars resultat visar att den 
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undermåliga miljöanpassningen för de äldre intagna innebar att de blev tvungna att 
transporteras till mer anpassade anstalter (a.a.). 

6.4 Socioekonomisk status och hälsa 
Den forskning som legat till grund för denna studie visar att socioekonomisk status och hälsa 
har ett samband. Resultatet av en undersökning där man studerade förhållandet mellan 
socialgrupp och fysisk funktion, så som ADL och mobilitet, visar att socioekonomisk status 
har ett starkt samband med en persons funktion. (Parker, 2002). 
 
En av kriminalvårdarna menar att det finns två typer av äldre intagna – ekonomiska 
brottslingar och a-lagare. De ekonomiska brottslingarna är ofta socialt etablerade, har familj 
och ett liv på utsidan, medan a-lagaren lever ”ett fysiskt miserabelt liv” och är svåra att hjälpa. 
Kriminalvårdaren beskriver a-lagarnas tid som intagna så här: 
 
 ”Här får de tre mål mat om dagen, de får äta upp sig, de får läkarvård, de får sina 
mediciner och vi ser till att de tar sina mediciner på bestämda tider. Att de går till jobbet, 
kommer tillbaka, äter och tar sin medicin när de ska. Rena lakan, rena kläder”. 
 
 Kriminalvårdaren menar att a-lagaren behöver fängelsevistelsen ur omsorgssynpunkt, medan 
den ekonomiske brottslingen inte har samma behov. Så här beskriver han a-lagaren vidare: 
 
”Av fängelsevistelsen påverkas hälsan positivt. Både fysiskt och även psykiskt. Allt ifrån 
tandstatus – vi skickar dem till tandläkaren, vilket det var några år sedan de var hos och de 
äter upp sig...” 
 
En kriminalvårdare ger sin syn på ekonomiska brottslingar: 
 
”… ekonomiska brottslingar är ofta socialt etablerade och har familj, social status och det är 
i sig en social chock att hamna här”. 
 
Vårt resultat och även tidigare forskning visar att redan socialt etablerade människor begår 
brottshandlingar och det handlar ofta om ekonomiska brott så som skattefusk, bedrägerier och 
förskingring, vilka kan få stora konsekvenser och leda till enorma omställningar för de som 
begår brottshandlingen, samt för deras närstående (Giddens & Birdsall, 2003). Annan 
forskning visar att de vanligaste anledningarna till att begå brott relateras till bristande sociala 
miljöer, dålig självkänsla och fattigdom (Collins & Bird, 2007). Detta kan vi koppla till de så 
kallade a-lagarna.  
 
Målet för kriminalvårdens verksamhet är att påverka de intagna på ett sätt som gör att de inte 
återfaller i brott då de blir frigivna. Dock menar de kriminalvårdare vi träffar att för vissa av 
de som återfaller i brott är det en nödvändighet för att överleva, då de får regelbundna 
måltider och den omsorg de behöver på anstalten. Statistik från Kriminalvårdens redovisning 
av återfall visar att fyra av tio återfaller i brott, men att det finns skillnader i ålder och 
påföljder hos personerna (Ekbom, Engström & Göransson, 2002). Många svenska och 
utländska forskningsresultat visar dock att frihetsberövade påföljder inte ger ett positivt 
resultat, utan att det istället leder till att den intagne får svårigheter att fungera ute i samhället 
och få ett tillfredsställande socialt liv utan kriminalitet (a.a.). Informanterna har svårt att svara 
på hur väl de intagna fungerar i samhället efter att de blivit frigivna, eftersom de menar att 
Frivården då tar över ansvaret. 
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En av kriminalvårdarna berättar att de har många återfallsförbrytare på anstalten, ofta äldre 
personer. Intagna som blir frigivna och begår ett ”litet brott”, till exempel snatteri, bilstöld 
eller narkotikabrott för att då återkomma till anstalten. Han uppger att vissa av dessa 
återfallsförbrytare har som mål med brottet att bli förda tillbaka till anstalten och då särskilt 
de socialt utsatta som lever ett hårt liv på utsidan. 

 
”... det vi kan se är ju de som kommer tillbaka – många kommer tillbaka. De flesta har 
klippkort, de kommer tillbaka nästa vinter. De reder inte upp sitt liv, nej men de är i bättre 
skick, de lever ett år till. Vi förlänger deras liv. Är du elak, vilket du kan vara, så säger vi att 
vi förlänger deras lidande. De har förlorat sin familj, barnen vill inte ha med dem att göra, 
den hustrun som en gång var finns inte. Har de något socialt liv så är det en annan 
suparkompis, alternativt en socialsekreterare”. 
 

6.5 Den intagnes psykiska hälsa 
Vid frågan om kriminalvårdarna kan se att de intagnas psykiska hälsa påverkas av att sitta på 
anstalt svarar majoriteten av de tillfrågade att de tycker sig se att de intagna blir negativt 
påverkade av att vara frihetsberövade. Två av kriminalvårdarna svarar så här:  
 
”... det är alltid någon som mår dåligt, det är väl inget drömscenario att vara 
frihetsberövad”. 
 
”... vissa kan ju tycka att saker och ting är jobbigt och ouppklarat på utsidan, men man har 
ju möjlighet till kontakt med psykolog om det skulle vara så”. 
 
 
Ett svar skiljde sig dock från de övriga där kriminalvårdaren istället menade att 
frihetsberövandet kunde vara positivt för den intagnes psykiska hälsa. 
 
”Det är positivt för den psykiska hälsan, dels får de medicin på bestämda tider och de får rätt 
medicin och rätt volym av medicinen. För antingen fuskar de med medicinerna – tar dem 
inte, eller tar för mycket”. 
  
Demenssjukdom är vanligt hos personer över 65 år men för gruppen äldre kriminella som vi 
fokuserar på förekommer demensliknande symtom oftare på grund av alkoholrelaterade 
orsaker (Larsson & Rundgren, 2003) 
 
En av kriminalvårdarna svarar så här på frågan om demensrelaterade problem hos de äldre 
intagna: 
 
”Jag har inte upplevt någon som jag tänker mig senildement eller dement eller vad det 
kallas. Visst kan man känna ibland när man ska berätta för de intagna lite så här, är det för 
att han är nervös som han inte förstår, eller är han... men jag har inte upplevt just sådana 
problem med demens, det kan ju vara ganska många även bland de yngre personerna här, för 
att missbruk kan ge i princip samma symptom eller vad man ska säga, så har man haft ett 
längre missbruk kan man absolut uppleva folk som, ja inte dementa, men de kan ha svårt att 
komma ihåg saker”. 
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En annan kriminalvårdare berättar att det ibland kan vara svårt för vissa att följa de regler och 
rutiner som finns på anstalten. Han berättar vidare att kriminalvårdarna då visar stort tålamod 
med och tar hänsyn till dem genom att förklara en gång till, samt hjälper till lite extra. Han 
säger så här: 
 
”Man får hjälpa dem lite extra helt enkelt, men det är inte så många vi haft som varit särskilt 
dementa. Inte som jag kan minnas”. 
 
Tidigare forskning visar att alkoholmissbruket förstärker hjärnans åldrande och resultatet av 
detta är att personen i fråga blir långsammare psykiskt, får ett sämre minne, samt får svårare 
att koncentrera sig. Personen blir även känslomässigt labil, får svårt att kontrollera sig och 
tappar omdömet (Larsson & Rundgren, 2003). Även den forskning Sörman genomfört visar 
att ett långvarigt missbruk påverkar den psykiska hälsan negativt (Sörman, 2009).  
 

6.6 Sysselsättning för de intagna 
 
Kriminalvårdarna berättar att det råder arbetsplikt på anstalten på samma sätt som ute i 
samhället. Alla intagna är skyldiga att arbeta, utom ålderspensionärer. Detta innebär att det 
måste erbjudas sysselsättning som är anpassad till de intagnas olika arbetsförmågor. Många 
intagna vill ha något att göra enligt kriminalvårdarna. 
 
”... många vill ha något att göra för då går tiden fortare och inte bara ligga i dagrummet och 
glo på TV. Det blir trist till slut då”. 
 
En kriminalvårdare menar angående sysselsättning: 
 
 ”Det är en så kallad sysselsättningsplikt, anstalten ställer krav på den intagne, du ska delta i 
sysselsättningen och den intagne har ett krav på anstalten att få en sysselsättning han klarar 
av.  Det gäller för alla med ett undantag, ålderspensionärer. Sjukpensionärer är skyldiga att 
delta i sysselsättning och vi är skyldiga att hitta en sysselsättning de klarar av. Oavsett om de 
sitter i rullstol eller inte. Om de vägrar blir det arbetsvägran, det är alltså en 
misskötsamhet”. 
 
Enligt kriminalvårdarna vill de flesta på anstalten ha något att göra och fördriva tiden med, så 
även ålderspensionärerna. Kriminalvårdarna berättar att den sysselsättning som bedrivs på 
anstalten är jordbruksarbete som enligt dem ofta är fysiskt krävande. De beskriver att det då 
finns en alternativ avdelning som är mer anpassad efter den intagnes arbetsförmåga och där 
det råder ett lugnare arbetstempo. Så här beskriver en av informanterna:  
 
”... men oftast vill de flesta ha någon typ av sysselsättning och den sysselsättningen kan vara, 
vi har ju en speciell avdelning där det är lite lugnare tempo och lite mer anpassade 
arbetsuppgifter... där brukar man kunna anpassa arbetet till de allra flesta. Och även 
ålderspensionärer som vill arbeta brukar kunna vara där”. 
 
Två kriminalvårdare beskriver den alternativa avdelningen så här: 
 
”Ja för de äldre och de som är arbetsoförmögna då har vi något ställe, där kan de komma 
och gå som de vill i stort sett, när de känner för det. Där finns inga prestationskrav eller 
någonting, där kan de sitta rakt upp och ner om de vill det”. 
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“… vi har det anpassat också, alltifrån hårdare till mildare fysiskt arbete. Vi har exempelvis 
en avdelning som är gjord för folk som är sjuka och för folk som av olika anledningar inte 
fixar att arbeta. De arbetsuppgifterna kan ju vara jättelätta och det kan ju i många fall vara 
lite frivilligt också, eftersom många bara vill ha något att pyssla med”. 
 
Kriminalvårdarna berättar att de intagna har möjlighet att vistas utomhus i stort sett hela 
dagarna och är enbart inlåsta nattetid. En kriminalvårdare ger sin syn på de intagnas 
utevistelse: 
 
”Ja det är väl i princip så att de som är ute och jobbar på jordbruket vistas i princip ute hela 
dagen”. 
 
”Om man vill ha frisk luft finns det möjligheter att vara ute i stort sett hela dagen. Vi låser 
upp här klockan sju varje morgon och eftersom det är en öppen anstalt får vi inte låsa in dem 
på sina rum utan vi låser bara respektive avdelning så när vi låser upp mellan sju och senast 
halv åtta får man gå ut och de som är rökare brukar gå ut ganska tidigt. Sen kan dem i 
princip ägna sig åt promenader eller vad dem vill fram tills 8 då de börjar jobba”. 
 
Arbetsförmågan försämras när vi åldras, men tidigare forskning visar att tillfredsställelsen av 
att arbeta ofta ökar i takt med åldrandet. En aktiv vardag är även viktig för en god 
personlighetsutveckling (Berg & Mårtensson, 1978). Tornstam (1998) menar att för att kunna 
tillgodose de sociala behoven, måste de fysiologiska behoven först vara tillfredsställda (a.a.). 
I och med de fasta rutiner som råder på anstalten får de intagna sina grundläggande behov 
tillgodosedda, vilket de enligt kriminalvårdarna har svårt att få på utsidan och på grund av 
detta kan de fokusera på sina sociala behov.  
 

6.7 Relation 
Kriminalvårdarna ansåg att relationen har stor betydelse, men att det är mer upp till den 
intagne om han vill ha en relation eller inte. En av kriminalvårdarna tog upp att det kan vara 
svårt för vissa intagna att ha en relation med en person som befinner sig i ett maktöverläge. 
Samtliga kriminalvårdare hävdade att brottets art inte har någon betydelse för relationen men 
däremot ansåg dem att brottets längd spelade roll. De menade att en intagen som sitter inne 
under en längre tid är det lättare att skapa en relation med. 
 
På anstalten där vi genomförde våra intervjuer finns det både manliga och kvinnliga 
kriminalvårdare. En av informanterna berättar att det är ungefär hälften av varje kön, vilket 
fungerar mycket bra. En av kriminalvårdarna uttryckte sig så här angående hur relationen 
påverkas av deras maktposition: 
 
”Vi i personalen gör ju mycket som kan vara provocerande, till exempel visitationer och ha 
regler överhuvudtaget. Det sätter käppar i hjulen för många och gör så man inte kan ha den 
bästa relationen heller, det är sådant som ställer till med problem”. 
 
När vi frågade om hur nära relation kriminalvårdarna har med de intagna svarade en av dem 
så här: 
 
”… så nära det går alltså, det är upp till var och en, en del stämmer kemin med, är 
lättsnackad och så där med. Det beror lite på hur man är själv som person”.  
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Kriminalvårdarna ansåg att längden på straffet har betydelse för relationen. En 
kriminalvårdare beskrev det så här:  
 
”Det finns till och med dem som sitter längre här som man hade svårt för i början som man 
liksom kommer närmare eftersom de suttit här ett tag, man liksom lär sig arbeta på ett annat 
sätt. Det är alltid till det bättre om de sitter längre”. 
 
En annan kriminalvårdare hade den här synen på relationen: 
 
 ”… någon som sitter här länge då och har fått ett långt straff får man mycket bättre relation 
med, för då lär man känna dem, men det har ju mer med mellanmänskliga relationer att göra 
för om dem är här i fjorton dagar hinner inte jag lära känna dem. Men är det någon som är 
här i två år så hinner jag naturligtvis lära känna dem”. 
 
Ytterligare en av kriminalvårdarna menade att det är svårt att få en riktigt nära relation då den 
ofta blir väldigt yrkesmässig. 
 
 ”Det är en väldigt särskild relation i och med att den inte är privat överhuvudtaget utan 
enbart yrkesmässig, men man försöker väl alltid prata eller bemöta dem på ett särskilt sätt, 
och då skapar man en bra atmosfär med de intagna, och har mycket vunnet på det liksom. Så 
det gäller att behandla alla bra”. 
 
En av kriminalvårdarna menade att det finns en tumregel inom kriminalvården, liknande de 
regler som finns inne på Hinseberganstalten, som visades i tidigare forskning, att man kan 
vara nära men aldrig bli för personlig. Kriminalvårdaren menade också att man aldrig kan 
komma riktigt in på djupet med män som man kan med kvinnor, det handlar mer om ett 
beteende än om en fråga om könstillhörighet, ansåg han. I studien som genomfördes på 
anstalten Hinseberg beskriver en kvinna sin syn på maktförhållandet så här, ”Det är mest 
dom manliga vårdarna som visar sin makt tycker jag. Även om kvinnorna också använder sin 
makt så är det lättare att prata med dom” Mycket av maktutövningen beror på, enligt en 
kvinna på anstalten, att personalen ger igen för alla glåpord de dagligen blir utsatta för 
(Lindberg, 2005, s. 65).  
 
Eftersom anstalten vi besökte endast har manliga interner fann vi en intressant rapport av 
Cheeseman och Worley (2006) att koppla vårt resultat till. I den beskrivs relationen mellan 
manliga intagna och kvinnliga kriminalvårdare som något oerhört positivt. Kvinnorna har 
bidragit med ett mjukare och mer humant klimat inne på de olika anstalterna, trots att de 
befinner sig i en maktposition (a.a.). I flera undersökningar, enligt Cheeseman och Worley, 
visar det sig att de manliga intagna tycker att deras livskvalitet inne på anstalten har 
förbättrats avsevärt på grund av de kvinnliga vårdarnas närvaro. Flera av de intagna påpekade 
även att kvinnorna bidrog med olika specialkunskaper och enbart deras närvaro gjorde 
fängelset till en bättre plats att leva på (a.a.). 
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Kapitel 7. Diskussion  
 
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka vilka föreställningar kriminalvårdare har 
om äldre och hur de själva upplever att de tillgodoser deras omsorgsbehov. Vi har i denna 
studie valt att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där vi vill undersöka hur 
kriminalvårdare konstruerar bilden av de äldre internernas omsorgsbehov. Vi har även valt att 
använda oss av den symboliska interaktionismen för att vi då närmare kan förstå hur 
kriminalvårdarna och de intagna skapar mening när de förhåller sig till varandra, samt hur det 
påverkar deras relation. Vi kopplar vårt resultat till tidigare forskning inom vårt valda område 
och till viss del även till stämplingsteorin.  
 
Vi genomförde studien på en öppen anstalt och när vi ställde våra frågor inriktade vi oss inte 
på någon specifik ålder hos de intagna utan lämnade det till kriminalvårdarna själva att tolka 
vilka som är äldre på anstalten. Kriminalvårdarna upplevde att det inte fanns någon skillnad 
mellan de äldre och yngre internernas omsorgsbehov på den specifika anstalten. De ansåg 
även att yngre interner kunde vara skröpliga och ha ett omsorgsbehov på grund av till 
exempel ett långvarigt missbruk. Som forskningen visat beror åldrandet på många olika 
faktorer och inte enbart på de biologiska faktorerna. Åldrandeprocessen och skröpligheten 
kan påskyndas mycket beroende av vilken slags livssituation personen i fråga har, exempelvis 
socialt umgänge, rutiner och alkoholvanor. Enligt kriminalvårdarna har de flesta av de 
intagna levt ett hårt liv och har således ”åldrats i förtid”.  
 
Tidigare forskning visar att det finns en stor skillnad mellan de äldre och yngres 
omsorgsbehov i fängelserna, vilket vi finner intressant eftersom vårt resultat visar 
annorlunda. Vi tänker att detta beror dels på att det är en öppen anstalt vi undersökt, där få 
långtidsdömda vistas. Anstalten är heller inte anpassad för att klara av personer med ett stort 
omsorgsbehov så de placeras inte på denna anstalt. Blir de intagna mycket skröpliga förflyttas 
de till en somatisk avdelning som har de rätta resurserna för att tillgodose dessa 
omsorgsbehov. Under vår studie framkom det att det finns flera somatiska avdelningar där de 
intagna med stort omsorgsbehov vistas. Dessa är inte inriktade på specifikt äldre personer, 
utan inriktar sig på att hantera intagna med stort omsorgsbehov, oavsett ålder. Denna 
information kommer även fram i Sörmans (2009) studie där hon talar om en specifik 
omvårdnadsavdelning dit äldre förflyttas när behovet finns.  
 
Våra frågeställningar i den här studien innefattar den psykiska och fysiska hälsan hos de äldre 
internerna, samt vilka förutsättningar kriminalvårdare har att ge de äldre internerna omsorg. 
När det kommer till den fysiska hälsan anser samtliga kriminalvårdare att alla intagna har det 
bra och blir ordentligt omhändertagna. De menar också att de sköter om de äldre med större 
hänsyn och omsorg om behovet finns. I Lag om kriminalvård i anstalt finns det paragrafer 
som kriminalvårdare ska följa, vilka handlar om att bemöta de intagna med stor förståelse och 
respekt. Vi tänker att eftersom kriminalvårdarna enligt lag ska utgå från dessa paragrafer 
utformades deras svar i enlighet med detta. 
 
Resultatet från kriminalvårdarnas upplevelser kring de intagnas psykiska hälsa skiljer sig 
något åt. Majoriteten av kriminalvårdarna anser att den psykiska hälsan hos de äldre 
internerna försämras under anstaltsvistelsen. De upplever att de intagna blir negativt 
påverkade av att vara frihetsberövade. Däremot upplevde en av kriminalvårdarna att det 
påverkar den psykiska hälsan positivt för vissa äldre interner att sitta i anstalt. Framförallt är 
det positivt för de personer som inte har ett socialt etablerat liv på utsidan. Han menar också 
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att på anstalten får de intagna fasta rutiner och har en daglig sysselsättning utomhus. Enligt 
tidigare forskning har det visat sig vara positivt med utevistelse för det psykiska 
välbefinnandet. De intagna konstruerar ett socialt liv på anstalten genom regler och fasta 
rutiner som de i vissa fall inte har på utsidan. Vi finner det intressant att vissa av de intagna 
som inte har ett socialt etablerat liv utanför anstalten konstruerar ett sådant i samspel med 
andra på insidan. 
 
Den här anstalten är öppen och tillhör den lägsta säkerhetsklassen (säkerhetsklass E) där de 
intagna arbetar och vistas mycket ute. Detta kan vara en av anledningarna till att 
kriminalvårdaren anser att den psykiska hälsan förbättras på anstalten. Kriminalvården har 
som målsättning att de frihetsberövade ska påverkas på så sätt att deras möjligheter att leva 
ett liv utan att begå nya brott ökar. Detta innebär att kriminalvården vill minimera antalet 
återfallsförbrytare. Under intervjuerna framkommer det dock att anstalten har många som 
återfaller i brott och det är framförallt de socialt utsatta som konstant begår nya brott. Detta 
visade sig enligt kriminalvårdarna bero på att de inne på anstalten får mat, husrum och fasta 
rutiner, vilket är något de oftast saknar på utsidan. Detta resultat visar tydligt att 
kriminalvården inte når sin målsättning, vilket även deras egen statistik tyder på. Både svensk 
och utländsk forskning bekräftar att frihetsberövande påföljder inte ger det resultat som 
eftersträvas. 
 
Ett resultat vi finner värt att uppmärksamma är, trots att anstalten enligt kriminalvårdarna inte 
är anpassad efter de behov som kan vara aktuella när det gäller de intagna med stor 
skröplighet, så finns det ändå alternativa sysselsättningar. De intagna som inte orkar med de 
fysiskt påfrestande arbetsuppgifterna kan istället arbeta i ett lugnare tempo på en 
specialanpassad avdelning. Kriminalvårdarna berättar att de flesta intagna oavsett ålder väljer 
att arbeta. Det är svårt att veta om de intagna känner tillfredställelse när de arbetar eller om 
det bara uppfyller arbetsplikten. Enligt kriminalvårdarna får de intagna tio kronor i timmen i 
lön. Vi tänker att detta kan uppfattas som förnedrande, eftersom lönen är låg om man jämför 
med en ”vanlig” timlön. På samma sätt kan upplevelsen av att tjäna pengar och kunna köpa 
till exempel sina egna cigaretter upplevas som positiv. Det är svårt för oss att veta hur det 
egentligen ligger till i dessa frågor, men det är samtidigt en viktig fundering och ett viktigt 
ämne att föra en diskussion kring.  
 
En av de sysselsättningar som finns att tillgå på anstalten är utbildning. De kriminalvårdare vi 
intervjuade ansåg inte att denna sysselsättning var aktuell för de äldre intagna. I Lag om 
kriminalvård i anstalt i 1 kap 7 § står det att den som har behov av utbildning som anordnas 
av en viss anstalt bör placeras i denna. Detta får oss att fundera på om de yngre intagna har 
större möjligheter till rätt utbildning eftersom kriminalvårdarna inte verkar prioritera de äldre 
i denna fråga.  
 
Både svensk och utländsk forskning visar att det skett en ökning av äldre interner i anstalt. 
Enligt kriminalvårdens statistik har antalet äldre intagna i Sverige över 65 år ökat från att 
varit 93 stycken 2003 till 150 stycken 2009. På den anstalten där vi genomförde vår 
undersökning var det få personer över 65 år, men fler som uppfattades som äldre av 
kriminalvårdarna. De har inte märkt av någon ökning av antalet äldre på anstalten trots att 
forskningen påvisar detta. Möjligen kan detta bero på att de äldre är för skröpliga för att 
placeras på just denna anstalt och istället återfinns på de anstalter som är mer somatiskt 
inriktade och har de resurser som krävs, både när det gäller miljöanpassning och tillräcklig 
kompetens hos personalen. Den sociala konstruktionen av äldre har stor betydelse i den här 
studien, eftersom den präglar kriminalvårdarnas syn på de äldre intagna. Som vi tidigare 
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beskrev har vi i det här arbetet låtit kriminalvårdarna själva tolka vilka som är äldre på 
anstalten och i förlängningen vilka som utgör fokus i den här studien. 
 
I kriminalvårdsutbildningen ingår det kunskaper inom hälso- och sjukvårdsområdet. Trots 
detta ansåg flera av kriminalvårdarna att det finns brister inom just det området och särskilt 
när det gällde äldre och deras behov. De ansåg också att det vore värdefullt med mer 
beteendevetenskaplig utbildning trots att detta är något som redan ingår i utbildningen, då 
detta anses vara en viktig del i arbetsuppgifterna som kriminalvårdare. Vi såg även att det 
fanns brister när det gällde den medicinska kunskapen hos kriminalvårdarna. Under 
intervjuerna framkom det att ingen av dem visste vilken slags medicin de delade ut till de 
intagna. Vi anser att det är viktigt att kriminalvårdarna har bättre medicinsk kompetens då det 
enligt tidigare forskning är bra om de utgör en länk mellan de intagna och sjukvården. 
Kriminalvården har som mål att de intagna ska vara i bättre skick när de kommer ut från 
anstalten än när de först anlände.  
 
Vårt resultat visar att kriminalvårdarna upplevde att många av de intagna såg 
maktförhållandet på anstalten som ett problem för att kunna skapa och upprätthålla en god 
relation. Det visade sig också att kriminalvårdarna ansåg att det var mycket upp till de intagna 
själva att ta initiativet till att skapa en relation. Det visade sig också vara lättare att skapa en 
relation med någon som sitter i anstalt under en längre period, vilket enligt tidigare forskning 
också är viktigt för att upprätthålla en god relation. Samtidigt menar de kriminalvårdare vi 
intervjuade att det är svårt att få en riktigt nära relation med de intagna då den ofta blir rent 
yrkesmässig. De säger ändå att de gör sitt yttersta för att upprätthålla en god atmosfär på 
anstalten.  
 
Kriminalvården utgör en av de största myndigheterna i Sverige och har ett stort ansvar när det 
gäller diskrimineringsfrågan. Det blir då viktigt att de kriminalvårdare som arbetar på 
fängelserna har de egenskaper som krävs när det gäller att hantera de här frågorna. I 
Kriminalvårdens visionsdokument uppmanas personalen att bemöta alla som kommer i 
kontakt med kriminalvården på ett öppet, ärligt och humant sätt samt att fördöma 
diskriminering var den än uppträder. De kriminalvårdare vi intervjuade berättade att det inte 
görs någon åtskillnad mellan de äldre och yngre internerna. Alla intagna behandlas lika. Detta 
fastställs även i 2 kap 9 § i Lag om kriminalvård i anstalt, där det står att varje intagen ska 
behandlas med aktning för sitt människovärde och med förståelse för särskilda svårigheter 
som förknippas med vistelsen i anstalt. Det blir ännu viktigare att anpassa och utforma 
anstalterna utifrån de människor som är mer skröpliga då kriminalvårdens egen policy är att 
alla ska behandlas lika. Vi anser att kriminalvårdens verksamheter måste ses över för att 
bättre kunna uppfylla de äldre skröpliga intagnas behov. Om anstalterna fortsätter att placera 
ut dessa intagna till mer anpassade och somatiskt inriktade avdelningar hamnar de utanför 
verksamheterna inom kriminalvården och det finns en risk att de blir segregerade och avviker 
i ännu ett led, utöver att vara äldre och kriminell. Vi lever allt längre i dagens samhälle och de 
äldre, mer skröpliga personerna som hamnar i anstalt måste få möjligheten att leva sina liv 
som alla andra, trots de olika psykiska och fysiska nedsättningar som är synonymt med 
åldrandet. 
 
De äldre intagna som vi i vår studie tar upp är avvikande på grund av att de faller utanför den 
norm som massmedia ofta framhäver kring hur bilden av en äldre person ser ut. I fallen där 
de äldre syns är det ofta som antingen ”offer” eller att de kan klara av något trots sin 
ålderdom. Enligt tidigare forskning är äldre personer underrepresenterade i media och hamnar 
ofta i skymundan. Nyhetsjournalistiken har fått kritik för att de anses diskriminera äldre 
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personer genom att osynliggöra dem samt framställa dem som avvikande, vilket på grund av 
medias makt även genomsyrar hela samhället. Även institutionaliseringen präglas av vilken 
tid och vilket samhälle vi lever i. Den för tillfället rådande maktstrukturen formar och 
konstruerar samhället och dess institutioner. 
 
De äldre intagna utgör en väldigt liten del av den äldre befolkningen i det svenska samhället, 
samtidigt utgör de äldre intagna också en liten del av det totala antalet interner i Sverige. 
Tidigare forskning visar att äldre kriminella ofta framhävs som offer istället för förövare, 
eftersom de utgör en så liten del av det totala antalet kriminella. Ett avvikande beteende 
utifrån stämplingsteorin kan enligt tidigare forskning beskrivas som: ”Definiera en människa 
som avvikare och han blir det!”. Med detta menas att något inte är avvikande förrän det blir 
regelbundet utsatt för att vara avvikande. Enligt tidigare forskning förknippas inte avvikelse 
med en egenskap av en persons handling utan ses istället som en följd av regler och 
sanktioner. 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att bäst besvara vårt syfte. Vi ville framförallt 
veta hur våra informanter uppfattar de äldre intagna samt vilken slags föreställning de har 
angående hur de tillgodoser de äldre intagnas omsorgsbehov. Ett alternativt kvalitativt 
tillvägagångssätt är observationer, men vi kände att denna metod inte skulle ge oss det nära 
samspelet vi var ute efter med våra informanter. En annan möjlig metod för denna studie är 
enkätundersökningar. Fördelen med en sådan metod är att möjligheten till att få 
sanningsenliga svar ökar då undersökningspersonerna kan vara anonyma. Nackdelen med 
enkätundersökningar är att svaren lättare kan styras av hur forskaren utformar sina frågor, 
samt att svaren i en enkät inte blir lika uttömmande som i en kvalitativ undersökning. Vi 
ställer oss kritiska till de svar vi fått och ifrågasätter validiteten i vår studie då vi inte kan vara 
säkra på att våra informanter gett oss helt sanningsenlig information. Detta beror mycket på 
att vi ställt frågor som kan uppfattas som känsliga att besvara av våra informanter. 
 
 

7.1 Förslag till framtida forskning 
Bildtgård & Tielman (2008) symboliserar tidigare forskning med uttrycket ”att stå på jättars 
axlar” vilket innebär att vi använder kompetenta forskares tidigare vetenskap och utgår från 
den. 
 
“Genom att stå på dessa axlar når vi längre, eller åtminstone högre upp. Från vår 
utsiktspunkt blir det möjligt för oss att se längre och få en bättre överblick över det studerade 
fenomenet än vad våra föregångare hade. Senare kan andra forskare i sin tur stå på våra 
axlar och på det viset se ännu något längre och få en ännu bättre överblick över det 
studerade området” (a.a. s.4). 
 
Eftersom vårt forskningsområde är relativt outforskat, framförallt i Norden, hoppas vi med 
denna studie kunna belysa ämnet ytterligare. Det finns mycket forskning om äldre och 
kriminella var för sig, men inte alls lika mycket om de äldre kriminella, som vi genom 
tidigare forskning vet är en grupp som stadigt ökar. Vi genomförde vår studie på en öppen 
anstalt, vilket gav oss en bild av hur kriminalvårdare såg på de äldre intagnas omsorgsbehov 
på just den anstalten. Det skulle vara intressant att följa upp studien på andra anstalter med 
högre säkerhetsklass för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika 
anstalterna.  
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Vårt resultat baseras endast på manliga kriminalvårdares upplevelser. En annan tänkbar 
studie skulle kunna vara att lägga fokus på eventuella skillnader mellan manliga och 
kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av de äldre intagnas omsorgsbehov, eftersom kvinnor 
i allmänhet uppfattas som mer omhändertagande.  
 
Vi upplever att det pågår en debatt i media huruvida demenssjuka personer på äldreboende 
ska vara inlåsta eller inte. Detta leder in oss på frågan hur det fungerar för den här gruppen i 
anstalt? På grund av att demenssjukdomar är sådana specifika sjukdomar, som vi tidigare 
nämnt i den tidigare forskningen, blir kriminalvårdens ansvar än större när det kommer till att 
förse kriminalvårdarna som arbetar närmast de intagna, med rätt kompetens. 
 
Det här är ett mycket intressant område och fortfarande relativt outforskat, vilket vi tydligt 
märkt då vi sökt bland tidigare forskning. Vi har genom denna studie försökt att 
uppmärksamma de äldres eventuella problem som kan försvåra deras vistelse i anstalt, samt 
att få en insyn i kriminalvårdarnas upplevelser kring de inagnas omsorgsbehov. Vi hoppas att 
denna studie kan tillföra forskningen något och förhoppningsvis öppna upp nya dörrar till 
framtida studier inom detta område. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

Allmänna frågor: 
 

1. Hur många interner över 65 år finns det på er anstalt? 
2. Hur många är män respektive kvinnor? 
3. Hur gammal är den äldsta personen? 

 

 
Frågeställning 1.  
Hur påverkar fängelsevistelsen den psykiska och fysiska hälsan hos interner i 
åldern över 65 år? 
 

1. Vilken påverkan tror ni straffets längd har för den äldres psykiska och 
fysiska hälsa? 

2. Vilken påverkan tror ni att brottets art har för den äldres psykiska och 
fysiska hälsa? 

3. På vilket sätt kan ni märka en utveckling av hälsotillståndet hos den äldre 
i anstalt? 

 
 

Frågeställning 2. 
Vilka förutsättningar har kriminalvårdare att ge interner i åldern över 65 år en 
god omvårdnad? 
 

1. Anser du att den utbildning du har är tillräcklig för att arbeta som 
kriminalvårdare? Vad gör den tillräcklig och vad saknas om den inte är 
det? 

2. Vilken slags kunskap om äldre och deras omsorgsbehov ingår i 
utbildningen? 

3. Ingår det någon medicinsk kunskap i utbildningen? 
4. Blir ni informerade och i så fall hur om internernas psykiska eller fysiska 

svårigheter då de kommer till er? 
5. Blir ni uppdaterade om hur de äldres hälsa förändras under tiden i anstalt? 
6. Vilken slags omvårdnad är de äldre i behov av? Skiljer det sig från de 

yngre internernas behov? 
7. Sköter ni all slags omvårdnad av de äldre? Den personliga hygienen? 

Toalettbesök? Matning? Hjälp med uppstigning ur sängen? Av-och 
påklädning? Medicinering? 



 

 
 
Frågeställning 3. 
Påverkar det faktum att de äldre är brottslingar kriminalvårdarens vilja att ge 
god omvårdnad? 
 

1. Hur nära relation har ni med de äldre internerna? Påverkar brottets art er 
relation? Påverkar brottets längd er relation? 

2. På vilket sätt påverkar brottets art er uppfattning om de äldre? 
3. Hur ser ni på brottslingar i allmänhet?  
4. Hur ser ni på äldre brottslingar? 
5. Vad anser ni att kriminalvårdens viktigaste uppgift är när det handlar om 

de äldre internerna? 
6. Hur påverkas era arbetsuppgifter av den äldres hälsotillstånd? 


