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Sammanfattning 

Syftet är att öka kunskapen om hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sitt arbete med 

att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenska fängelser samt, genom att 

studera Kriminalvårdens organisation, beskriva i vilken kontext detta arbete sker. För att 

besvara syftet har jag utgått från frågeställningen: Vilka faktorer kan påverka 

Kriminalvårdens representanters arbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och 

omsorg på anstalt? 

Utifrån en kvalitativ forskningsansats har jag valt att utföra en fallstudie. Jag har intervjuat 

fem informanter som är yrkesverksamma på svenska anstalter och studerat Kriminalvårdens 

olika dokument och publikationer. Jag har även studerat statistik över klienter på svenska 

anstalter. 

Studiens resultat visade på att antalet och andelen äldre klienter ökat på svenska anstalter, 

samt att Kriminalvården inte har någon särskild plan eller strategi för de äldre. 

Kriminalvården har dock uppmärksammat de äldre inom området omvårdnad. Resultatet 

visade även på att Kriminalvården praktiserar en vårdform som kallas kriminalvårdsmedicin 

och att de på ett par anstalter har särskilda omvårdnadsavdelningar där medelåldern hos 

klienterna är något högre än på ordinarie avdelningar. Resultatet visar på olika sätt hur 

Kriminalvården organiserar och tillhandahåller sjukvård på anstalt, det framgår att 

Kriminalvården har goda möjligheter att förmedla vård vid sjukdom och sviktande hälsa. En 

informant uppger att de måste bli bättre på att upptäcka olika slags demens hos klienterna. 

Det framkommer även information om att det kan vara svårt att förhålla sig till ålder på 

anstalt då klienternas livsstil kan påverka deras hälsa och hur snabbt de åldras, det är inte 

alltid lätt att avgöra vem som är gammal. Kriminalvård består av olika aktiviteter som ska 

förebygga återfall i brott och ge klienten nya tankegångar och förutsättningar för ett liv utan 

kriminalitet. Det råder arbetsplikt i fängelse, denna upphör vid 65 år. Resultatet visar att det är 

oklart hur kriminalvård ser ut för äldre klienter på de anstalter jag varit i kontakt med; vilken 

sorts, hur mycket och i vilken omfattning äldre klienter tillhandahålls kriminalvård.    

 Nyckelord: fängelse, äldre, klient, kriminalvård, kriminalvårdsmedicin, omvårdnad, 

omvårdnadsavdelning, missbruk, åldersstratifiering, gerontologi, livsstil och hälsa  
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1.1 Inledning 

Allt fler i befolkningen lever allt längre. Dehlin & Rundgren (2008, s. 33) beskriver att 

personer över 65 år är den andel av Sveriges befolkning som förväntas öka mest i antal (a.a.). 

Regering och riksdag satsar mycket resurser på äldreomsorg. Det finns tydligt beskrivet i 

bland annat lagtext, propositioner och riktlinjer vilka rättigheter äldre innehar när de inte 

längre klarar sig själva eller behöver avlastning i vardagen. Kommunerna erbjuder bland 

annat trygghetslarm, dagverksamhet, hemtjänst, bostadsanpassning och alternativa 

bostadsformer. Inom sjukvården finns det särskilda vårdprogram för de flesta sjukdomar som 

drabbar äldre. Det har även parallellt med satsningarna på den äldre befolkningen gjorts 

investeringar i Kriminalvården, det är dock oklart om Kriminalvården har vårdprogram som 

är anpassade till äldre. År 2004 fanns det på Kriminalvårdens anstalter ett femtiotal klienter 

som var över 65 år. Den äldre andelen av klienterna ökar parallellt med den äldre andelen av 

den övriga befolkningen. Svensk forskning över förhållanden för äldre inom kriminalvården 

är knapphändig. Däremot finns det forskning från USA och Storbritannien vars resultat visar 

på att äldre klienter i högre utsträckning lider av sämre hälsa och kroniska sjukdomar än de 

yngre. Jag vill undersöka hur Kriminalvårdens innehåll av vård och omsorg för äldre klienter 

ser ut. 

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Klient 

Klient är Kriminalvårdens benämning på den som är intagen i fängelse eller någon annan av 

Kriminalvårdens verksamheter. Det är även min benämning i detta arbete på personer som är 

intagna inom Kriminalvården. 

1.2.2 Fånge 

I avsnittet tidigare forskning kommer jag att referera till brittiskt och amerikanskt material. 

Där kallas personer som intagits på fängelse oftast för prisoner, vilket jag har översatt till 

fånge. 

1.2.3 Äldre 

I min uppsats räknas fängelseklienter som äldre från och med 60 års ålder. Jag har valt denna 

ålder eftersom Kriminalvården och Brå valt att kategorisera den som den äldsta åldersgruppen 

i statistiken över antal personer som dömts och intagits på anstalt. I avsnittet tidigare 
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forskning kommer jag att behandla brittiska och amerikanska studier och i dessa artiklar har 

äldre klienter definierats som äldre i olika åldrar varierande mellan 50 – 65 år.   

1.2.4 Äldre-äldre  

Definition på personer som är 80 år och äldre (Thorslund 2002, s. 231).  

1.2.5 Vård och omsorg 

En av Kriminalvårdens FoU-enheters chefer (personlig kommunikation, 2011-05-16) uppgav 

till mig att Kriminalvården saknar en särskild plan för äldre klienter utöver vilka 

omvårdnadsbehov de har. Därför har jag valt att belysa sjukvård och omvårdnad inom 

kriminalvården. Begreppet vård och omsorg omfattar i denna uppsats sjukvård, omvårdnad 

och även kriminalvård. 

1.2.6 Samsjuklighet 

Begreppet samsjuklighet i denna uppsats är synonymt med Kriminalvårdens användande av 

uttrycket; en person som både har en psykiatrisk problematik och ett beroende av narkotika 

eller alkohol. 

1.2.7 Fängelse 

Enligt kriminalvården (Kriminalvården, 2010b) är fängelse är ett sätt att straffa de människor 

som begått ett allvarligt brott. Ett fängelsestraffs längd kan skilja sig mellan 14 dagar och 

livstid. Livstid innebär bland annat att straffet kan tidsbestämmas tidigast efter tio år.   

1.2.8 Anstalt 

Anstalt är en annan benämning på fängelse. Kriminalvården (Kriminalvården, 2010b) har 52 

fängelser ordnade efter olika säkerhetsklassificeringar. Dessa kategoriseras efter bokstäverna 

A-E. Det som avgör vilken säkerhetsklass en anstalt bör ha är förmågan att undvika 

rymningar, motstå fritagningsförsök och hantera svårhanterliga klienter. Benämningen anstalt 

används i denna uppsats vid tal om själva byggnaden fängelse, det vill säga huskroppen. 

Öppen anstalt innebär en lägre säkerhetsklassificering och sluten en högre. 

1.2.9 Omvårdnadsavdelning 

Kriminalvården har särskilda omvårdnadsavdelningar för att kunna ge sina klienter den 

omvårdnad de har behov av vid vissa sjukdomstillstånd och besvär. Medelåldern hos 

klienterna på omvårdnadsavdelning är något högre än på ordinarie avdelningar inom 

Kriminalvården. 
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1.3 Bakgrund 

Eftersom ämnet för min uppsats är relativt outforskat i Sverige kommer jag att inleda med att 

ge läsaren relevant bakgrundsinformation innan jag presenterar uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

1.3.1 Kriminalvården 

Den allmänna opinionens åsikt om vad svenska myndigheter ska göra med den som brutit mot 

någon av brottbalkens paragrafer har enligt Ahrne (2003, s. 200) förändrats under perioden 

mellan 1960-talet och nutid. På 60-talet var inte kriminalvård någon stor fråga inom 

socialpolitiken och det fanns en bred uppfattning att inlåsning på anstalt var kontraproduktiv. 

Vård hade istället en särplats bland behandlingsalternativen. På 80-talet skedde ett trendbrott 

och intagning på anstalt som straff ökade i antal och frekvens. Ahrne tror att detta bland annat 

berott på att uppmärksamhet ökat kring vissa brott som narkotikabrott, sexualbrott och 

ekonomiska brott. Vänsterpolitiker som tidigare ställt sig tveksamma till fängelsestraff 

förespråkade fängelse för dessa brottstyper (a.a.). 

Kriminalvården har enligt Elmér (2000, s. 239) i stora drag liknande uppgifter som andra 

välfärdsaktörer som socialtjänst och psykiatri, nämligen att främja individens möjligheter att 

bättre anpassas i samhället. Elmér anser att Kriminalvården har en svårare uppgift att nå 

framgång med vården av sina klienter av olika orsaker. Som orsaker nämns bland annat 

begränsade resurser och att de intagna klienterna är frihetsberövade, samt att den 

huvudsakliga delen av kriminalvården baseras på tvång (a.a. s. 241). Elmér redogör vidare att 

de flesta anstalter är öppna och ska vara det första alternativet att beakta vid val av placering 

efter utdömd påföljd. Slutna anstalter kommer på tal om det är absolut nödvändigt. 

Människovärdet får inte kränkas för den som intagits till anstalt. Sysselsättning och aktiviteter 

ska erbjudas för att främja en återanpassning till det övriga samhället. De eventuella 

skadeverkningar frihetsberövande innebär ska förebyggas (a.a. s. 240). 

Kriminalvården (Kriminalvården, 2011f) delas in i tre verksamhetsområden: fängelse, 

frivård och häkte. Enligt Kriminalvården (2011g) har deras fängelseverksamhet två tydliga 

inslag, dels att främja anpassning till samhället samt att motverka negativa följder av 

inlåsning. Viktiga moment för att uppnå detta mål är arbete, utbildning och behandling. Den 

som sitter i fängelse måste delta i någon sysselsättning. På de flesta anstalter kan den intagne 

delta i utbildning, oftast på gymnasial nivå men i vissa fall kan även högskolestudier erbjudas. 

Det finns dessutom arbetsmarknadsutbildning som drivs tillsammans med 

Arbetsförmedlingen. 
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Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet (2011) har Kriminalvårdens anstalter fått en 

ökning av såväl antal som andel äldre som dömts till vård på anstalt. År 2005 dömdes 345 

personer i åldrarna 60 år och uppåt till anstalt, år 2009 var detta antal 411. Detta motsvarar en 

ökning med 19 %. Enligt Kriminalvårdens avdelning för statistik (personlig kommunikation, 

2011-04-07) var år 2003 43 klienter 65 år och äldre, år 2010 var 88 klienter 65 år och äldre 

(a.a.), detta innebär en ökning med 35 %. Vem som skall anses som äldre är en svår fråga, här 

följer nu en beskrivning av två aspekter på åldrande. 

1.3.2 Åldrande, kronologiskt respektive biologiskt 

Dehlin & Rundgren (2008, s. 26) redogör för att det finns flera sätt att beskriva åldern på, två 

av dessa termer är kronologiskt åldrande och biologiskt åldrande. Kronologiskt åldrande kan 

sägas beskriva åldern i år med start från födelsen. Kronologisk ålder används av myndigheter 

för att definiera exempelvis myndighetsålder och pensionsålder och är användbart när man 

ska jämföra och uttala sig om stora grupper. Biologisk ålder förklarar hur funktions- och 

prestationsförmåga förhåller sig till livslängden. Hur kroppens organ fungerar är ett mått på 

den biologiska åldern. Det kan vara svårt att mäta och uttala sig om en individs sammantagna 

biologiska ålder jämfört med att uttala sig om enskilda organs biologiska ålder (a.a.). 

Åldrandet kan beskrivas som ett förlorande av funktioner av skilda slag. Åldrande i kroppens 

organ och i kroppen som helhet börjar i regel runt 30-35 års ålder. Med ökande ålder blir 

skillnader i funktion mellan olika individer påtagligare. Äldre personer kan genom 

exempelvis träning och förekomst av gynnande genetiska faktorer ha bättre funktioner än 

yngre. Den fysiska prestationsförmågan börjar avta vid cirka 20-30 års ålder. Många 

vardagliga aktiviteter som till exempel att städa och gå uppför trappor tar en allt större del av 

den äldre kroppens syrupptagningsförmåga i anspråk. Detta gäller framför allt kvinnor då de 

redan initialt har än sämre syreupptagningsförmåga. Inom den medicinska vetenskapen har 

det visat sig att flera av våra kroniska sjukdomar och krämpor ökar med stigande ålder, 

exempelvis hjärt-kärlsjukdom (Berne 2006, s. 125), cancer och diabetes (Goldstein 2008, s. 

981). Allt fler svenskar räknas till befolkningsgruppen ”äldre”, vilket jag kommer redogöra 

för nu. 

1.3.3 Äldredemografi 

Sverige har under de senaste femtio åren genomgått en omfattande demografisk förändring. 

Thorslund (2002, s. 231) redovisar att de äldre-äldre ökat kraftigt i befolkningen. Detta är 

inget som är unikt för Sverige utan är en utveckling som skett i fler länder och som enligt 

flera prognoser kommer att fortsätta. Under perioden 2010-2020 spås antalet äldre-äldre vara 
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oförändrat, men en stor ökning i antal av personer i åldrarna 65-79 år förväntas ske.  Avbrottet 

i ökningen av antalet äldre-äldre under perioden 2010-2020 kan förklaras med att de som 

2010 kommer vara 80 år är födda på 1930-talet, ett decennium då årskullarna var relativt små. 

2020 när de stora årskullarna med personer födda på 1940-talet når 80 års ålder kommer 

antalet och andelen äldre-äldre att öka igen (a.a. s. 233- 234). En utmaning med en allt större 

grupp av äldre i befolkningen är att de äldre-äldre utgör den andel av befolkningen som har 

störst behov av vård och omsorg, en omständighet som kommer att ställa ökade ekonomiska 

krav på välfärdsstaten (a.a. s. 231). För att säkerställa att de äldre får den vård de behöver har 

särskilda paragrafer skrivits in i lagen. 

1.3.4 Äldres rättigheter  

Äldres rättigheter och möjligheter till ett liv med självständighet, trygghet och valfrihet 

beskriver Östnäs (2005, s. 310) är mål som kommunerna kan infria med hjälp av 

Socialtjänstlagen 2001:453 5 kap § 4, § 5 och § 6. Dessa paragrafer är de särskilda 

äldreparagraferna som redogör för vilka skyldigheter socialnämnden i landets kommuner har 

gentemot den äldre befolkningen. Paragraferna beskriver att socialnämnden ska verka för att 

den äldre ska bo under trygga förhållanden och få möjlighet till en aktiv tillvaro tillsammans 

med andra. Socialnämnden ska även erbjuda bostadslösningar, anpassade efter äldres behov 

av vård och omsorg i hemmet, med insatser från kommunen eller på särskilda boenden. Den 

sista paragrafen § 6 är en uppmaning till socialnämnden att göra sig väl informerad om 

levnadsvillkoren för äldre samt att ha en uppsökande verksamhet som informerar om vilka 

insatser och stöd kommunen erbjuder äldre. Likaså uppmanas socialnämnden att samverka 

med landsting och andra organisationer (a.a.). En grupp som oftare lider av ohälsa och kan bli 

aktuella för kommunala insatser är de kriminella. 

1.3.5 Kriminalitet och hälsa 

Kriminalvården (2009a, s. 2) uppger att brotten som begås skiljer sig åt över tid, det som ökar 

mest nu är narkotikabrott, smuggling, butiksstölder, misshandel, ofredande, olaga hot, 

trafikbrott, bedrägeri, skadegörelse, och brott mot alkohol- och knivlagen. I fängelse sitter de 

flesta för narkotikabrott, stöld, grov stöld, rån och grovt rån. Enligt Brå:s (2011, Brå 01) 

statistik över antal dömda till anstalt är de vanligaste brottstyperna bland de äldre klienterna 

rattfylla, drograttfylla och narkotikabrott, i den ordningen.  

Kriminalvården skriver (Kriminalvården, 2009a, s. 3) att klienter på fängelse har sämre 

hälsa än befolkningen i övrigt. Av de som sitter i fängelse är 90 % rökare och ungefär 75 % är 

beroende av och missbrukar alkohol eller narkotika. Dehlin & Rundgren (2008, s. 117) 
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uppger att rökning har negativa effekter på åldrande, bland annat accelererar rökning den 

åldersrelaterade försämringen av kroppens syreupptagning. Rökning leder dessutom till att 

rökaren snabbare förlorar benmassa i skelettet vilket innebär att en rökare som är 60 år har en 

20 % högre risk att drabbas av en höftfraktur (a.a.). Förutom rökning är hög 

alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet starkt förknippat med överdödlighet. Ett missbruk 

av alkohol kan förstärka och försämra alla sjukliga tillstånd, de som missbrukar alkohol har 

ofta näringsbrist. Det finns en tydlig korrelation mellan alkoholmissbruk och sjukdomar som 

bukspottkörtelinflammation, hjärt- och kärlsjukdom och sjukdomar i centrala nervsystemet 

(a.a. s. 174). Det är tre gånger så vanligt att klienter på anstalt (Kriminalvården, 2009a, s.4)h 

har en kronisk sjukdom i jämförelse med den övriga befolkningen. 40 % av fängelseklienterna 

uppskattas ha problem med värk. Hälften av klienterna som intagits på fängelse har en 

psykisk störning, de besvär som är vanligast förekommande är personlighetsstörningar, 

ångesttillstånd, depressiva tillstånd och psykosnära reaktioner (a.a.). Kriminalvården (2009a, 

s. 4) uppger att 20 % av dem i fängelse uppskattas ha en depression, 33 % har 

självmordstankar och 25 % uppskattas ha neuropsykiatriska funktionshinder. 35 % har 

infektionssjukdomen hepatit C. Av de klienter som intagits på fängelse är 8 % 55 år eller äldre 

(a.a.). 

1.4 Problemformulering 

Ökningen av andelen äldre i samhället åtföljs av en motsvarande ökning av andelen äldre som 

är klienter på anstalt. Ökad ålder innebär en nedsatt fysisk funktion och ökad risk för kronisk 

sjukdom. Många av Kriminalvårdens klienter på anstalt har missbruks- och 

beroendeproblematik och kommer från socioekonomiskt svaga samhällsgrupper, vilket i sig 

kan resultera i stora ohälsotal i hela fängelsepopulationen. Idag finns det alltså på Sveriges 

anstalter en växande grupp äldre som har statistiskt sett sämre hälsa än normalbefolkningen. 

Det har inte forskats i Sverige på hur anstaltsmiljön påverkar åldrandet och det har heller inte 

blivit politiskt belyst vilka förutsättningar Kriminalvården har att tillgodose äldres behov av 

vård och omsorg på anstalt. Därför är det av intresse att få kunskap om hur och på vilket sätt 

Kriminalvården ger vård och omsorg till de äldre klienterna, vilkas hälsa kan vara ytterligare 

nedsatt efter ett liv med kriminalitet. Det är viktigt för samhällsaktörer att få information om 

hur Kriminalvården förhåller sig till ålder så att målsättningar anpassas efter de äldre 

klienternas behov. 
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1.5 Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sitt arbete med 

att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenska fängelser samt, genom att 

studera Kriminalvårdens organisation, beskriva i vilken kontext detta arbete sker. 

1.6 Frågeställning  

Vilka faktorer kan påverka Kriminalvårdens representanters arbete med att tillgodose äldre 

klienters behov av vård och omsorg på anstalt? 

2.1 Metod 

Jag har valt att utföra en kvalitativ fallstudie. Bryman (2006, s. 64-65) redogör för att en 

fallstudie innehåller ett informationsrikt och detaljerat studium av ett enda fall. Den mest 

förekommande betydelsen av begreppet fall är förknippat med en studie av en viss plats, lokal 

eller organisation (a.a.). Skillnaden mellan fallstudien och andra metoder är att forskaren är 

intresserad av att belysa unika aspekter för ett specifikt fall. (a.a. s. 66). Det som kan betraktas 

i min uppsats som de ”unika aspekterna” är hur Kriminalvårdens representanter uppfattar att 

de tillgodoser de äldre klienternas behov av vård och omsorg, hur de förhåller sig och arbetar 

med detta. Det ”specifika fallet” är anstaltskontexten. Jag anser att fallstudie är en lämplig 

metod eftersom jag har studerat ett specifikt avgränsat område. Meuwisse (2008, s. 42) 

uppger att fallstudier kan beskrivas bland annat som undersökningar av fenomen och 

sammanhang i samtiden i en faktisk kontext av verkligheten. De företeelser som forskaren 

undersöker är begränsade till antal medan informationen som genereras är omfångsrik. Fallet 

kan vara enskilda individer, en organisation, ett lokalsamhälle eller ett enstaka fenomen. 

Fallstudien kan med fördel hellre ses som ett metodologiskt angreppssätt än som en distinkt 

metod (a.a.). En avsikt med fallstudier är att fånga upp det sammanhang eller den kontext i 

vilket ett fenomen äger rum, kontexten och sammanhanget anses som viktigt för att förstå 

fenomenet (a.a. s. 49). Fenomenet i min studie är hur vård och omsorg till äldre klienter 

tillhandahålls och organiseras. Kontexten och sammanhanget är anstalter inom 

Kriminalvården. Kriminalvården är organisationen jag studerar, anstalterna är en del av den 

organisationen. 

För att uppnå mitt syfte började jag i det inledande arbetet med att studera Kriminalvården 

som organisation genom att studera propositionen för Kriminalvården, styrdokument, 

regleringsbrev, årsberättelser, budgetunderlag och liknande dokument. Sedan studerade jag 

och läste olika statliga offentliga utredningar (SOU) som behandlar Kriminalvården och 
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Kriminalvårdens egna forsknings- och utvecklingsrapporter (FOU).  Detta har gett mig en 

förståelse för hur Kriminalvården är organiserad och hur den verkar.  Inledningsvis tog jag 

även kontakt med Kriminalvårdens dåvarande chef Lars Nylén, vilket hjälpte mig att snabbt 

komma i kontakt med Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare. Denne hjälpte mig i 

sin tur via brevkorrespondens och telefonsamtal att finna ytterligare uppslag och 

infallsvinklar, vilka väckte mitt intresse ytterligare. Det var i brevkorrespondensen som jag 

fick information om att Kriminalvården har speciella omvårdnadsavdelningar. Jag fick också 

kännedom om att Kriminalvården saknar en strategi för de äldre klienterna med undantag för 

frågor som rör omvårdnad. Den informationen är en anledning till att min uppsats fokuserats 

på sjukvård och omsorg. Min första intervju i denna studie var med just den medicinskt 

ansvarige rådgivaren.  

Med avseende på hur jag fick kännedom om en del av mitt resultat som jag funnit som 

extra intressant, nämligen omvårdnadsavdelningen, är detta ett fall (fynd) i mitt fall. Valet av 

omvårdnadsavdelningen inom Kriminalvården kan, såsom Meuwisse (2008, s. 51) beskriver, 

inte ha varit strategiskt utvalt redan inledningsvis i uppsatsarbetet. Valet av fall ägde rum 

förutsättningslöst och kan beskrivas såsom att fallet valde mig då jag fick kännedom om dess 

existens (a.a.). 

2.2 Tillvägagångssätt 

Jag har använt flera olika metoder för att beskriva Kriminalvårdens arbete med äldre klienter. 

Jag har valt att granska statistik, dokument och annat skriftligt material, samt utfört intervjuer. 

Jag hade kunnat valt att bara utföra intervjuer men det hade då varit svårt att fånga upp det 

kontextuella innehållet. Jag hade också kunnat enbart granska dokument men det hade då 

varit svårt att sätta all den informationen i ett sammanhang, då dokumenten inte beskriver de 

äldre klienterna eller hur Kriminalvården förhåller sig till och arbetar med dessa. I min 

fallstudie beskriver jag utifrån mina utförda intervjuer hur Kriminalvårdens representanter 

uppfattar sitt arbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenska 

fängelser. Dessutom belyser jag vilka faktorer som kan påverka detta arbete genom att studera 

och analysera lämpliga dokument som beskriver verksamhetens organisatoriska innehåll, mål 

och sammanhang, med mera. Med detta hoppas jag få kunskap om vilka målsättningar som 

verksamheten arbetar efter. 

 Genom att granska dokument ges en förståelse för verksamhetens förutsättningar att verka 

och utvecklas. De dokument och skrifter som jag valt ut i denna studie är Kriminalvårdens 

hemsida, klient- och anhöriginformation utgiven som broschyrer, samt Kriminalvårdens egna 
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publikationer. Jag har även närläst Kriminalvårdens beskrivningar över behandlingsprogram, 

sjukvård, tillgänglighetsplan och sysselsättning och arbete. På detta material har jag valt att 

utföra en kvalitativ innehållsanalys. Delar av mitt resultat består av kvantitativa inslag i form 

av statistik som jag inhämtat från dels Kriminalvården och Brå, dessa har jag valt att göra en 

sekundäranalys av. Statistiken har jag studerat för att skapa en bakgrund som ger information 

om hur många äldre som är intagen på anstalt och hur den äldre populationen har ändrats de 

senaste åren. Bryman (2006, s. 208) beskriver att genomförandet av en sekundäranalys 

innebär att viss data analyseras en andra gång, antingen av den som samlat in materialet eller 

(oftast) av någon utomstående, i detta fall jag själv. Vid en sekundäranalys kan forskaren 

koncentrera sig på data som denne förmodligen inte själv samlat in och som har ett syfte som 

den som samlat in data inte varit medveten om vid insamlingen. Styrkan i sekundäranalys som 

metod är att den är lämplig för studenter då det är mycket kostsamt och tidskrävande att 

genomföra stora kvantitativa studier. Resultatet från min statistikgranskning har jag valt att 

presentera i bakgrunden. Bryman (2006, s. 211) informerar även om att det är bra att vara 

medveten om vissa svagheter med metoden. En svårighet är att den som inte själv deltagit i 

arbetet med insamlandet av materialet inte heller känner forskningen. Det är tidskrävande att 

lära känna materialet och att sortera informationen. Den som använder sig av sekundäranalys 

som metod har kanske inte samma syfte som rapportskrivarna och det kan medföra att 

nyckelvariabler saknas (a.a.). Jag har valt att använda mig av rådata från Brå som avser åren 

från 2005 till 2009 . De siffror jag intresserat mig för är antalet personer dömda till anstalt och 

antalet klienter på anstalt. En viss del av materialet är även longitudinellt då data över antal 

dömda och intagna klienter indelade i åldersgrupper vid anstalt sammanställs med 

regelbundna intervaller. På så sätt har jag kunnat se att det skett förändringar med 

klientgruppen över tid. 

2.2.1 Teman 

En kvalitativ innehållsanalys kan som Bryman (2006, s. 368) beskriver hjälpa mig att 

åskådliggöra och finna bakomliggande teman i dokumenten om verksamheten jag studerat i 

denna studie (a.a.). Mycket av innehållet i dokumenten och skrifterna beskriver vad för slags 

vård och behandling som Kriminalvårdens enheter erbjuder alla sina klienter. En del av 

materialet innehåller beskrivningar av hur Kriminalvården arbetar med mål riktade mot 

klienterna. 

De teman jag funnit vara av störst intresse för min studie är: kontext, kriminalvård, 

sjukvård på anstalt, samt en framtida utmaning. Av alla de dokument jag studerat som 
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behandlar Kriminalvården eller producerats av Kriminalvården är det vissa som jag ansett mer 

relevanta än andra. Viktiga områden i denna studie har varit text som beskrivit 

Kriminalvården på ett organisatoriskt plan och kan ge förståelse för kontexten, denna har jag 

beskrivit under temat kontext. Andra för denna studie intressanta områden är beskrivning av 

det klientnära arbetet, vilket jag beskrivit under temat kriminalvård. Hur sjukvård organiseras 

på anstalt är beskrivet under temat sjukvård på anstalt. En yttre omständighet som kommer att 

påverka Kriminalvården är effekten av den nya psykiatrilagstiftningen och som är beskriven 

under temat en framtida utmaning. 

2.2.2 Intervjuer 

Jag har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer med fem nyckelinformanter bland de 

anställda på Kriminalvården: en läkare/rådgivare, två sjuksköterskor, en anstaltschef och en 

regional sjukvårdssamordnare. Bryman (2006, s. 301) uppger att i en semi-strukturerad 

intervju har forskaren en förteckning över någorlunda specifika teman som ska behandlas, 

detta kallas ofta för intervjuguide. Den som blir intervjuad har stor frihet att formulera sina 

svar. Forskaren har också frihet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden men som 

knyter an till det som intervjupersonen svarar (a.a.). Semi-strukturerade intervjuer kan anses 

som lämpliga när forskaren har tydliga ingångar redan inledningsvis i sin studie, istället för en 

mer allmän vilja att beskriva sitt intresseområde. En semi-strukturerad intervju kan vara 

lämplig för att besvara specifika frågeställningar. Om en studie innehåller fler fall kan det 

även då vara lämpligt med ett inslag av struktur som kan jämföras (a.a.). Kvale (2009, s. 151) 

beskriver att med frågor av strukturell natur är det personen som utför intervjun som 

bestämmer över intervjuns förlopp och som avgör när det är dags att byta ämne. Min 

fokusering har från början legat på hur arbetet med att tillgodose behovet av vård och omsorg 

för äldre klienter på anstalt sker, inte hur vård- och omsorgsarbetet ser ut generellt för alla 

klientgrupper och inte heller för övriga delar av Kriminalvården. Mina frågor har varit 

specifika från början och inte enbart av allmängiltigt slag. Jag har även intervjuat personer 

från olika enheter och yrkeskategorier. Därför har den semistrukturerade intervjun varit 

lämplig i min studie. Jag vill beskriva och veta mer om vissa svar och inte räkna upp 

företeelser, därför var exempelvis den helt strukturerade intervjun inte lämplig i detta arbete. 

I den inledande kontakten med informanterna har jag först ringt och presenterat mig själv 

och mitt syfte samt skickat ett informationsbrev. Jag har valt att använda mig av en 

intervjuguide indelad efter teman med frågor av organisatorisk karaktär, samt frågor om det 

klientnära arbetet med relevans för just den intervjuade professionen. Jag har spelat in 
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intervjuerna med diktafon och sedan fört över materialet på dator för att därefter transkribera 

dessa. Intervjuerna har genomförts på telefon. Intervjun med Sjukvårdssamordnaren skedde ej 

muntligen (se bilaga 1). Kvale (2009, s. 165) beskriver att telefonintervjuer är lämpliga i 

bland annat kvalitativa undersökningar där intervjupersonerna befinner sig på geografiskt 

avlägsna platser (a.a.). Kriminalvårdens huvudkontor är placerat i Norrköping med 

verksamhet över hela landet och mina informanter är stationerade i olika landsändor, därför 

har det varit passande med telefonintervju. Däremot försvinner uppfattandet av kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Informanterna har fått frågorna i skickade till sig i förväg, några valde att 

svara på frågorna skriftligt innan själva telefonintervjun ägde rum. Detta har gett mig ett bra 

underlag för att förbereda följdfrågor till intervjun samt mer förkunskaper om 

Kriminalvården. Informanternas skrivna svar har hjälpt mig ytterligare i analysen av 

intervjuerna; vägledning har kunnat finnas i det skrivna ordet. Detta har varit ett stort stöd till 

mig då jag ensam skött transkribering och analys. 

Jag tror att personalen utgör ett viktigt inslag i hur arbetet inom Kriminalvården utförs och 

därför tror jag att intervjuer med dem fyller flera viktiga funktioner. Exempel på dessa 

funktioner är: komplement till de dokument jag kommit att analysera, deras egna 

formuleringar av arbetet de utför, samt hur de med egna ord beskriver verksamheten de 

arbetar i. Jag har valt att analysera intervjuerna genom att kombinera meningskoncentrering 

och narrativ strukturering. 

Kvale (2009, s. 221) informerar om att meningskoncentrering innebär att forskaren kan 

sammanfatta långa utsagor av det som intervjupersonen sagt till kortare utsagor. Det 

huvudsakliga innehållet av det som sagts av intervjupersonen skrivs om till kortare stycken, 

istället för att återge varje ord (a.a.). Meningskoncentrering har varit tillämpbart på mitt 

material då jag från början sökt information från fler områden; det organisatoriska i 

verksamheten och det klientnära arbetet. Meningskoncentrering har hjälpt mig att sortera 

intervjumaterialet i teman, långa uttalanden har då placerats in i teman och ibland även 

reducerats till mer koncentrerade och sammanfattade formuleringar. De teman som 

presenteras i intervjuresultatet är reflektion över de äldre klienterna, kriminalvårdsmedicin i 

teori och praktik och omvårdnadsavdelningen. Informanternas förhållningssätt och reflektion 

över ålder, framförallt de äldre klienternas, presenteras under temat reflektion över de äldre 

klienterna. Hur informanterna informerar om organisering och tillhandahållande av sjukvård 

till de äldre klienterna inom Kriminalvården presenteras under temat kriminalvårdmedicin i 

teori och praktik. Den del av intervjuresultatet som informerar om omvårdnadsavdelningen 

presenteras under temat med samma namn. 
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Kvale (2009, s. 241-243) beskriver att narrativ strukturering innebär bland annat att 

undersökaren har möjlighet att använda framkomna utsagor ur intervjun till en 

sammanhängande berättelse (a.a.). Jag har i min presentation av intervjun kombinerat mina 

egna sammanfattningar av materialet med citat från informanterna. Jag har också reducerat 

bort stakningar och uttryck som exempelvis ”eh” och ”öh”, liksom halva ord som bytts ut mot 

andra från intervjumaterialet. 

2.3 Urval 

2.3.1 Informanter 

För att få en samlad bild av hur Kriminalvården arbetar med sina äldre klienter på anstalt har 

jag valt att intervjua Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare för att få en 

övergripande information om hur Kriminalvården på en strukturell nivå organiserar sjukvård 

på anstalt och vad som är särskilt för just vård i den kontexten. Detta intresserar mig då jag 

vill undersöka och beskriva hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sitt arbete med att 

tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenska fängelser samt i vilken 

kontext detta arbete sker. 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare är specialistläkare i allmänpsykiatri och 

rättspsykiatri. Denne är ytterst ansvarig för sjukvård inom kriminalvården. Den medicinskt 

ansvarige rådgivaren är viktig då han fungerar som Kriminalvårdens chefsläkare och arbetar 

med planering, strategier och riktlinjer som Kriminalvårdens sjukvårdspersonal ska arbeta 

efter. Efter att ha studerat Kriminalvårdens dokument samt efter min inledande kontakt med 

den medicinskt ansvarige rådgivaren fick jag information om att det på vissa anstalter finns 

någonting som heter omvårdnadsavdelningar och som är särskilt anpassade till klienter med 

stora omvårdnadsbehov och funktionshinder; på dessa avdelningar är medelåldern något 

högre än på ordinarie avdelningar. Detta ledde i sin tur till att jag intervjuade en informant 

från en av omvårdnadsavdelningarna för att få information om vad som är unikt med en sådan 

avdelning och hur arbetet där går till rent praktiskt.  

Informanten från omvårdnadsavdelningen är anstaltschef för hela den anstalten och kan 

även tituleras kriminalvårdsinspektör, en yrkestitel som bland annat innebär arbete med 

kännedom om hur vardagen, deltagande i behandlingsprogram och sysselsättning ser ut. 

Personen har samhällsvetenskaplig och juridisk akademisk bakgrund. Anstaltschefen har 

kännedom om hur omvårdnadsavdelningen fungerar, vad som är unikt för just den här 

omvårdnadsavdelningen, vilka besvär och diagnoser klientgruppen har, hur remissvägarna dit 

ser ut, etcetera. Informanten vet också hur samarbete mellan olika yrkesgrupper äger rum på 
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anstalt samt hur samverkan med övriga myndigheter och samhällsaktörer fungerar. 

Anstaltschefen/kriminalvårdsinspektören intervjuas i sin roll som chef för 

omvårdnadsavdelningen.  

Jag har samtalat med en chef för ett FoU distrikt om strategier och prognosutveckling av 

förändringar i klientgruppen, det var denne som informerade mig om att det enbart var inom 

omvårdnad som Kriminalvården särskilt uppmärksammat de äldre klienterna. 

Jag har även intervjuat en av Kriminalvårdens sjukvårdsregionsansvariga om hur sjukvård 

organiseras på anstalt. Kriminalvården har regionala sjukvårdsamordnare som arbetar med att 

samordna sjukvårdsinsatser och effektivisera sjukvård inom Kriminalvården och sjukvård för 

Kriminalvården som utförs i den öppna hälso- och sjukvården. Sjukvårdsamordnaren har 

sjuksköterskeutbildning i botten och är verksam i mellersta Sverige med ansvar för både 

anstalter och häkten. Sjukvårdsamordnaren har kännedom om hur vården till äldre klienter på 

anstalt genomförs och intervjuas för sin samlade kunskap om vård till äldre klienter som 

utförs i mellersta Sverige. 

Jag har även valt att intervjua två sjuksköterskor som är verksamma på olika öppna 

anstalter med mångårig erfarenhet av omvårdnadsarbete på anstalt och som kan beskriva hur 

arbetet kan skilja sig mellan olika åldersgrupper och hur hälstillståndet hos de äldre kan se ut. 

Jag kontaktade tidigt i arbetet ett flertal anstaltschefer för att komma i kontakt med lämplig 

personal att intervjua. En av anstaltscheferna gav mig kontaktuppgifter till sjuksköterskorna 

som jag intervjuat. Sjuksköterskorna valdes ut eftersom medelåldern på deras anstalter var 

något högre än andra närliggande anstalter och att det fanns flera ålderspensionärer på 

anstalten. Båda sjuksköterskorna arbetar i dagsläget med flertalet äldre klienter. En av 

sjuksköterskorna arbetar på en anstalt i Kriminalvårdens region syd i den västra delen av 

länet. Anstalten har 32 ungdomsbrottslingar mellan 18-21 år och 66 sexualbrottslingar. 

Anstalten är uppdelad i två slutna och en öppen avdelning. Bland de intagna 

sexualbrottslingarna finns det ett antal äldre klienter. Den andra sjuksköterskan är verksam på 

en anstalt i en annan del av region syd. Anstalten har den lägsta säkerhetsklassen. Anstalten 

har flera äldre klienter. 

2.3.2 Ålder 

Jag har valt att belysa hur Kriminalvården på olika sätt arbetar och förhåller sig till äldre på 

både sluten och öppen anstalt, dels för att få en samlad bild över hur situationen kan se ut men 

också för att klienterna under verkställigheten kan placeras runt bland de olika 

anstaltsformerna. I min studie intresserar jag mig först och främst för den grupp klienter som 
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är 60 år och uppåt; i Kriminalvårdens och Brå:s statistik är åldersgruppen från 60 och uppåt 

den äldsta kategorin. Jag belyser att det finns yngre individer i fängelse som ibland ur ett 

biologiskt perspektiv på åldrande ses som äldre då de kan ha levt ett liv med exempelvis 

narkotikamissbruk, vilket oftast påverkar hälsan negativt. Framförallt kvinnor kan påverkas 

negativt fysiskt av ett liv i missbruk. 

2.3.3 Litteratur 

Av det skriftliga material Kriminalvården producerat som jag studerat har jag valt ut det som 

jag anser vara relevant för min studie. Områden som prioriterats är bland annat 

organisationsbeskrivning av Kriminalvården, innehållet i Kriminalvårdens klientnära arbete, 

sjukvård och omvårdnadsavdelningarna. Det skriftliga material jag gått igenom har varit stort 

till sitt omfång, områden som valts bort är sådana som jag ansett vara oviktiga för min studie. 

Exempel på sådana områden är säkerhet, mål riktade till ungdomar, Kriminalvårdens 

utlandssatsningar, transporter och kontraktsvård. 

Den tidigare forskningen som jag valt ut är från USA och Storbritannien och har blivit 

publicerad i utländska tidskrifter. Jag har valt dessa länder på grund av att de sedan flera år 

tillbaka uppmärksammat äldre i fängelse, dessutom är engelska det språk jag bäst behärskar 

efter svenskan. Jag har använt mig av den tidigare forskningen för att bilda en uppfattning om 

hur det kan vara att åldras i fängelse, hur de äldres hälsotillstånd ser ut i fängelse och hur 

kriminalvården utomlands arbetar och förhåller sig till äldre fångar. Jag är medveten om att 

det är stora skillnader mellan USA, Storbritannien och Sverige och att resultaten inte går att 

applicera på en svensk kontext. Däremot finns vissa gemensamma nämnare: den äldre 

befolkningen på anstalt ökar i samtliga länder och i samtliga länder finns en pågående trend 

av allt längre fängelsestraff. Hälsotillstånd och aspekter av åldrande kan uppvisa 

gemensamma nämnare. I avsnittet tidigare forskning väljer jag att inleda med en rapport från 

Storbritannien som visar att äldre klienter i fängelse är ett politiskt uppmärksammat område. 

Sedan presenterar jag en översiktsartikel, om hälsotillståndet hos klienter i världens fängelser, 

denna artikel visar att de äldre fångarnas hälsa är nedsatt i jämförelse med de yngre. Artikeln 

valdes ut för att den är en omfattande översiktsartikel med ett globalt innehåll, hälsotillstånd 

hos de personer som intagits i fängelse är viktigt att studera eftersom kännedom om 

problemen är viktigt för att kunna tillgodose behovet av vård och omsorg. De övriga 

artiklarna som jag redovisar har valts ut på grund av att de är studier genomförda av 

artikelförfattarna själva. Vissa av dem har haft utförliga metodbeskrivningar. Tidskrifterna 

som de blivit publicerade i har haft en vetenskaplig fokusering, vilket jag haft med i mitt 
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beaktande av urval av tidigare forskning. Andra sökträffar som dykt upp på de databaser jag 

sökt artiklar på har valts bort på grund av att de inte haft en tillräckligt tydlig äldreinriktning 

eller att metodbeskrivningen inte varit nog utförlig. Studie 1 valdes ut för att den beskrev 

äldre fångars besvär och sjukdomar, kontextens betydelse för åldrandet och hur 

kriminalvården bör förhålla sig och arbeta med de äldre. Studie 2 valdes ut då den bland annat 

belyser personalens uppfattning av de äldre fångarnas besvär, problem och behov. Studie 3 

valdes ut för att den behandlar äldre anstaltsintagna kvinnors levnadsvillkor och hur 

kriminalvården bör förhålla sig till dem. Studie 4 belyser äldre fångars uppfattning om sin 

situation i fängelse och inför frigivning och hur kriminalvården och samhället bör arbeta med 

dessa.  

Jag har sökt efter artiklar i olika databaser. De databaser jag använt är PubMed med 

sökorden: elderly, prison och health vilket gav 917 sökträffar, varav 23 översiktsartiklar. 

Kombinationen elderly, prison och mental health gav 309 träffar. På Assia gav sökfrasen 

”elderly in prison” 27 sökträffar. Databasen AgeLine har bland annat referenser inom 

socialgerontologi, där gav sökorden prison och care 59 träffar, en sökning på female och 

prison resulterade i 32 träffar. Jag har även sökt i PubMed med kombinationen elderly, prison 

och Sweden vilket gav 40 sökträffar men ingen med äldrefokus. En sökning i den svenska 

medicinska databasen SveMed med sökordet äldre gav 13 989 sökträffar, däremot resulterade 

ett tillägg av ordet fängelse i 0 sökträffar. 

Övrig litteratur har jag sökt i Libris och Stockholms stadsbibliotek med sökorden: Äldre, 

gerentologi och kriminalitet. 

2.4 Reliabilitet 

Kvale (2009, s. 263-264) resonerar kring reliabilitet, delvis med fokusering på tillförlitlighet 

hos resultatet i kvalitativ forskning och möjligheten till upprepning av andra forskare vid 

andra tillfällen, men även på huruvida forskaren är en pålitlig hantverkare. Att vara en pålitlig 

hantverkare kan exempelvis bestå i att arbeta med att minimera forskarens subjektiva 

uppfattningar i rapporten (a.a.). De delar av min rapport som jag inhämtat empiri från, det vill 

säga Kriminalvårdens dokument, statistik och annat skriftligt material, har jag därför valt att 

inte beskriva med målande text. Att inte beskriva med målande text underlättar för läsare som 

vill studera mina källor och där lätt hitta var mitt resonemang kommer ifrån. Under 

genomförandet av intervjuerna valde jag att spela in intervjuerna för att bland annat ha 

möjligheten att kontrollera om jag uppfattat svaren korrekt och ha möjlighet att lyssna igen. 

Som ett komplement har jag även fört anteckningar under intervjun och jag har också försökt 
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att under intervjuerna tona ner min egen personlighet. För delar av mitt intervjumaterial har 

jag använt mig av metoden respondentvalidering, vilket innebär att jag har sänt mitt 

färdigskrivna resultat till intervjurespondenten för att denne ska kunna innehållsgranska 

svaren och bekräfta att jag uppfattat dem rätt. Förhoppningsvis skulle informanterna svara 

likadant på en del av intervjuguidens frågor vid ett annat tillfälle, då jag med intervjuerna haft 

som ambition att också fånga upp deras egna tankar och reflektioner kring arbetet inom 

Kriminalvården. 

Förändringar i den demografiska utvecklingen i samhället påverkar Kriminalvårdens 

beräknade klientantal och dessas faktiska behov. Den ökning som förväntas ske mellan 2010-

2020 av åldersgruppen 65-75 år kan komma att innebära förändringar. Det är oklart hur 

framtiden kommer att gestalta sig för Kriminalvården; delar av verksamheten kommer kanske 

i framtiden att utsättas för besparingar eller erhålla ökade anslag. Detta skulle ändra 

förutsättningarna för verksamheten och en studie utförd om fem år kommer kanske inte alls 

generera samma resultat, förutsatt att reliabilitet betraktas utifrån den renodlade positivistiska 

skolan, då verksamhetens resurser och omfång kan ha ändrats. 

En styrka i min studies reliabilitet är att jag har valt att både granska dokument, statistik 

och utföra intervjuer. Jag har på så sätt haft fler ingångar i min studie och inte enbart varit 

beroende av exempelvis informanterna. Statistiken och dokumenten för de år jag granskat är 

beständiga och kommer att finnas tillgängliga även i framtiden. Så även om Kriminalvården 

förändras med tiden kommer inte dokumenten och statstiken för just dessa år göra det. 

2.5 Validitet 

Kvale (2009, s. 264) beskriver att i den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen har 

validitet blivit ett begrepp som ska beskriva om en metod undersöker och fångar upp det den 

är avsedd att undersöka (a.a.). Kvale (2009, s. 266) informerar även om att validiteten har en 

stark koppling till att forskaren själv kritiskt granskar sina resultat (a.a.). Intervjuguiderna är 

hopsatta utifrån studiens syfte och studiens frågeställningar med ambitionen att mäta och 

fånga upp det jag är intresserad av i denna studie, nämligen att öka kunskapen om hur 

Kriminalvårdens representanter uppfattar arbetet med äldre på de anstalter jag varit i kontakt 

med. De dokument och skrifter som jag analyserat och som kommer från Kriminalvården 

innehåller beskrivningar av just detta som jag intresserat mig för. Samtliga artiklar som 

redovisas under rubriken tidigare forskning belyser de äldre fångarnas tillstånd och 

levnadsvillkor på anstalt. De beskriver dessutom anstaltskontexten och ger exempel på 

faktorer som kan påverka arbetet med de äldre klienterna på anstalt.   
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Fördelen med att utföra den här studien på egen hand är att jag blivit tvungen att skapa 

kontakter med utomstående personer inom exempelvis Kriminalvården och BRÅ som stått 

utanför uppsatsarbetet men som har gett mig nya tankegångar, vilka dels breddat min 

förförståelse inför intervjuerna och förhoppningsvis även minskat godtycklig återgivelse av 

resultaten. 

2.6 Generaliserbarhet 

Meuwisse (2008, s. 53) beskriver olika sätt att genomföra fallstudier. Jag har gjort en studie 

av ett enda fall (a.a.). Det jag med mitt material genererat i form av kunskap är kontextbundet 

och unikt för just den verksamhet som jag valt att beskriva. Bryman (2006, s. 67) beskriver att 

fallstudier likt annan kvalitativ forskning kan kritiseras på grund av dess bristande 

förutsättningar att generera generaliserbara resultat (a.a.). Jag har studerat en begränsad del av 

Kriminalvården, det vill säga Kriminalvårdens arbete med äldre på de anstalter jag varit i 

kontakt med. Jag har därför inte en jämförande ansats i uppsatsen annat än att jag belyser 

eventuella skillnader mellan öppna och slutna anstalter. Mitt arbete har, eftersom jag väljer att 

enbart beskriva verksamheten på anstalt, inte ha som ambition att resultatet ska vara 

generaliserbart och talande för andra områden inom Kriminalvården såsom häkte, 

kontraktsvård eller frivård. Med bakgrund av att den äldre befolkningen i samhället ökar och 

förväntas öka ytterligare efter år 2020, och att en ökning kan ses av äldre på anstalt redan 

idag, kan mitt arbete bidra till att belysa äldres situation på anstalt. Förhoppningsvis kan min 

studie även visa på ett potentiellt utvecklingsområde för Kriminalvården. 

2.7 Svårigheter 

 En svårighet i denna studie har varit att tiden varit begränsande och stundvis hämmande i 

relation till att mitt resultat blivit relativt stort. En annan har bestått i att Kriminalvården är en 

stor myndighet och dess verksamhet är geografiskt spridd över hela landet. Detta i 

kombination med att de äldre klienterna, som är en liten del av fängelsepopulationen, också är 

utspridda har bidragit till att mina informanter är stationerade i olika delar av landet. Detta har 

lett till att jag utfört telefonintervjuer fast jag hellre velat träffa samtliga personligen. Det har 

forskats väldigt lite om äldre i svenska fängelser vilket gjort att jag inte kunnat stödja mig på 

eller utgått från forskning i en svensk kontext i min studie. 

Ålder har varit ett område som jag haft svårt att veta hur jag ska förhålla mig till. 

Kriminalvården uppger själva att deras klienter särskiljs på grund av ålder vid 65 år eftersom 

arbetsplikten i fängelse upphör då. Inom omvårdnad har mina informanter uppgivit att de inte 
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har någon åldersgräns vid vilken en klient räknas som äldre och att det kan vara problematiskt 

att tala om kronologisk ålder då många yngre på anstalt har en högre biologisk ålder. 

2.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002, s. 5) beskriver att individskyddskravet syftar till att skydda människor 

från att utsättas för kränkning, psykisk eller fysisk skada. Individskyddskravet innebär att det 

vetenskapliga intresset aldrig är viktigare än den enskilda människans integritet och hälsa. 

Detta har jag försökt följa genom att jag tänkt på att skydda informanterna och inte behandla 

dem kränkande. Konfidentialitetskravet syftar bland annat till att forskaren ska skydda 

obehöriga från känsliga uppgifter som berör informanterna, exempelvis personuppgifter (a.a. 

s.14). Rent praktiskt har detta skett genom att jag inte hanterat den information jag fått av dem 

på ett oaktsamt sätt. Exempelvis har jag inte informerat andra, med undantag för handledare, 

läsgrupp och korrekturläsare, om vad informanterna sagt innan uppsatsen publicerats och inte 

heller vad de sagt som inte är med i uppsatsen. De personer som kommit i kontakt med 

uppsatsen innan publicering känner dock inte till vare sig informanternas eller anstalternas 

namn. Jag har förvarat det inspelade materialet från intervjuer så att obehöriga inte haft 

tillgång till det. 

Informationskravet syftar till att upplysa informanterna om syftet med forskningen, att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta deltagandet när de vill, samt hur 

forskningen ska presenteras och eventuellt publiceras (a.a. s 7). Detta har skett genom att jag 

skickat ett brev med information om syftet med min uppsats i den introducerande kontakten 

med informanterna, när sedan en intervju blivit aktuell har jag skickat ytterligare ett brev där 

intervjuguiden bifogats. 

Samtyckeskravet behandlar informanternas godkännande av de villkor som gäller vid ett 

deltagande i uppsatsen (a.a. s 9). Jag har genomfört intervjuer med myndighetsrepresentanter 

som samtliga godkänt att jag skriver vad de heter och var de är verksamma. Samtycket 

dokumenterades i samband med intervjutillfället. Informanterna har inte att namngetts utan 

presenteras och benämns istället efter yrkestitel. Jag namnger dem inte på grund av att jag inte 

vill att de ska uppfattas som personliga bärare av eventuell kritik eller utvecklingsområden 

som mitt arbete kan tänkas belysa. En av yrkestitlarna, Kriminalvårdens medicinskt ansvarige 

rådgivare, är den enda av sitt slag i Sverige och läsaren kan om denne så vill göra 

eftersökningar av för- och efternamn. Jag väljer efter samråd med och godkännande av 

informanten att benämna denne med korrekt yrkestitel eftersom det inte finns någon annan 
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vedertagen titel att använda. Det kan vara missvisande att enbart kalla personen för läkare då 

dennes uppgift hos Kriminalvården inte består i att arbeta som läkare.   

Forskningskravet beskriver Vetenskapsrådet som att forskning bland annat ska genomföras 

sanningsenligt och vara av god kvalitet (a.a. s. 5). Detta har jag försökt uppnå genom att göra 

medvetna val av metoder och material samt att jag gett mig själv tid till eftertanke kring hur 

jag ska presentera och analysera mitt resultat. Jag kommer att arbeta mycket med 

presentationen av resultaten så att resonemang och eventuella citat används i sin rätta kontext. 

Jag kommer inte att hantera känsliga personuppgifter om äldre klienters sakförhållanden. 

Nyttan består i att om detta område belyses kan åtgärder vidtas om resultaten visar på 

framtida utvecklingsområden för kriminalvården. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om 

människor som samlats in för forskning inte får användas eller lånas ut i icke vetenskapliga 

syften (a.a. s. 14). Jag kommer inte att använda eller låna ut mitt resultat i icke vetenskapliga 

syften. 

3.1 Teori 

3.2 Åldersstratifiering 

Denna teori är vald för att problematisera och belysa eventuella konsekvenser av det 

förhållningssätt eller icke förhållningssätt till ålder som framkommit av mina informanter och 

de granskade dokumenten. Åldersstratifiering kallas även ”åldrandet och 

samhällsparadigmet”. Bengtsson m.fl. (2002, s. 33) berättar att denna teori utarbetades under 

trettio år av sociologen Matilda White Riley och hennes kollegor. Teorin rör sig på 

makronivå, vilket innebär att den fokuserar på strukturella faktorer som får konsekvenser på 

människors handlingar och upplevelser (a.a.).  Åldersstratifiering som teori föddes ur den 

strukturella funktionalismen. Borglind (2003, s. 25-26) beskriver att strukturfunktionalismen 

med Talcott Parsons (1902-1979) och Robert Merton (1905-2003) som pionjärer fokuserar på 

”strukturer och inbördes beroendeförhållanden i samhällslivet” (a.a. s. 25). Exempel på 

strukturer är organisationer, regler och värderingar. Strukturfunktionalismen har ett tydligt 

inslag av teoriutveckling men har även ett konkret kunskapsintresse. Strukturfunktionalismen 

är starkt influerad av de västerländska samhällskonstruktionerna. Villkoren för 

sammanhållning och gemensamma värderingar i samhället och sociologins bidrag till 

skapandet av det goda samhället är ofta i blickfånget inom strukturfunktionalismen (a.a.). 

Bengtsson m.fl. (a.a. s. 33-34) beskriver att åldersstratifiering ser utifrån ett positivistiskt 

perspektiv på distinktionen mellan olika grupper, bland annat generationer (ålderskohorter) 
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(a.a.). Riley (1972, s. 4) uppger att ålder till skillnad från exempelvis social klass är någonting 

som inte går att förändra, samhället kan verka för social rörlighet men inte för att människor 

ska bli yngre. Åldersstratifiering koncentrerar sig på samhällets strukturers effekter på 

åldrande både hos grupper och enskilda individer så som de är stratifierade, det vill säga 

uppdelade i samhället. Tre problemområden i detta perspektiv är livsloppets utveckling hos 

generationer, icke synkroniserade förändringar i samhällsstrukturen hos enskilda individer 

och det inbördes samspelet mellan generationer och samhällsstrukturer. 

Det centrala i åldersstratifiering är uppfattningen att samhället klassificerar in människor i 

olika åldersskikt (strata). Dessa skikt förväntas utföra uppgifter och funktioner vilka förändras 

med åldern, samt att synen på vilka dessa uppgifter är och hur de skall utföras förändras i takt 

med att samhället förändras (a.a., s. 4). Riley (1994, s. 111) utvecklar resonemanget genom att 

påtala att förändringar i samhälls- och åldersstrukturerna har inflytande på den personliga 

erfarenheten av åldrandet. 

Ur begreppet åldersstratifiering har Riley skapat uttrycket strukturell eftersläpning, vilket 

är en beskrivning av samhällets ramars bristande förmåga att hänga med i åldersförändringar 

hos befolkningen och individers levnadslopp (a.a.). Bengtsson m.fl. (a.a. s. 34) beskriver att 

strukturell eftersläpning är de redan existerande strukturernas oförmåga att tillgodose behoven 

hos människor som har kommit till pensionsåldern fast det idag är vedertaget att de flesta 

lever betydligt längre än 65 år. Distinktionen mellan samhällets strukturer och individer kan 

minskas genom en till omfattningen större åldersintegrering under hela livsloppet, hellre än 

genom åldersindelning (a.a.). Riley (1994, s. 114) menar att en större balans mellan 

utbildning, arbetsliv och fritid kan skapas genom att tillträde till dessa aktiviteter fördelas 

jämnare under livet istället för att koncentreras till åldersbundna perioder i livet (a.a.). 

Bengtsson m.fl. (a.a., s. 34) informerar vidare om att ålderstratifiering var den första 

sociologiska teorin som sammanförde åldersrelaterade aspekter till företeelser i samhället. Det 

är viktigt att särskilja effekterna av strukturell åldersstratifiering från åldrande som 

livsloppsprocess. Ålderstratifiering beaktar den komplexa relationen mellan samhällets 

historia, den individuella människans liv och mångsidigheten i äldre åldersgrupper. 

Ålderstratifiering tar även hänsyn till skillnader i åldrande beroende på tid, kultur och kontext. 
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4.1 Tidigare forskning 

4.2 Politik 

Antalet äldre i fängelse ökar runt om världen. Andra länder har uppmärksammat detta och i 

England är problemet även politiskt belyst. På grund av den stora ökningen av äldre i fängelse 

tillsattes en utredning, Her Majestys Inspectors of Prisons (2004), som skulle belysa 

förhållandena för de äldre fångarna i fängelse. 

4.3 Översiktsartikel 

Fazel & Barillargeon har i en översiktsartikel, The Health of Prisoners (2011), gått igenom 

140 vetenskapliga artiklar som beskriver hälsotillståndet hos fångar i världens fängelser. De 

har gjort en genomgång av databaserna Medline, PubMed, The Cochrane Library, Embase 

och NCJRS (National Criminal Justice Reference Service). De använde sökorden: prison, 

prisoner, inmate + specifika medicinska diagnoser. De valde främst ut de artiklar som 

publicerats under de fem senaste åren men uteslöt inte de som ofta var citerade (a.a.). Artikeln 

belyste bland annat att självmord var vanligaste dödsorsaken i fängelse. Nationella 

samordningar i USA och Storbritannien har dock halverat antalet självmord bland fångarna. I 

avsnittet som beskrev äldre fångar framkom att det var vanligt med ett långvarigt 

alkoholmissbruk, underdiagnostiserade depressioner och leversjukdom. Dessa besvär var 

vanligare hos de äldre fångarna än de yngre och än i den övriga äldre befolkningen (a.a. s. 

961). 

4.4 Studie 1 

Smyer & Burbank redogör för äldre fångars villkor i Amerika i The U.S. Correctional System 

and the Older Prisoner (2009), en artikel vars syfte är att belysa omständigheter för åldrande 

fångar i fängelse och åldrande fångar som ska friges villkorligt. Artikelförfattarna informerar 

om att det i dagsläget i USA finns 2,2 miljoner människor i fängelse och 5,1 miljoner 

människor som befinner sig under övervakning eller villkorlig frigivelse. Några i den 

populationen som behöver extra stöd är de äldre fångarna.  Artikelförfattarna redogör för att 

deras definition av äldre fångar är 50 år. De informerar att uppskattningsvis beräknas de äldre 

år 2030 utgöra en tredjedel av alla fångar. De hänvisar även till att en amerikansk myndighet 

(U.S. Administration of Aging) kommit med en befolkningsprognos vilken säger att den äldre 

befolkningen i det amerikanska samhället förväntas öka kraftigt. De anger att andra forskare 

har beräknat att Kalifornien, som är det största kriminalvårdsdistriktet, kommer ha en kostnad 

på 1,5 miljoner dollar för att ge en åldrande fånge sjukvård och övrig kriminalvård i 25 år. 
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Vårdkostnader för de äldre fångarna är tre gånger så hög som för de yngre. Det görs 

omfattande investeringar inom kriminalvården i USA; stora belopp satsas på byggnader, 

personal, säkerhet och sängplatser för fångarna. Tyvärr konkurrerar dessa utgiftsposter med 

hälso- och sjukvården i fängelse samt med behandling och programverksamhet (a.a. s. 32). 

Artikelförfattarna informerar om att de äldre fångarna måste få sjukvård som liknar den som 

ges utanför fängelset till övriga medborgare. De menar att det behövs en samlad strategi inom 

flera olika områden inom kriminalvården för att möta den äldre populationens komplexa 

hälsotillstånd och funktionella begränsningar. Bland annat borde de alternativa 

brottsförebyggande programmen som riktas till de fångar som är ickevåldsamma prioriteras 

för de äldre, då många av dem saknar våldsproblematik. 

De äldre fångarna har den lägsta återfallsfrekvensen vilket också kan motivera att de borde 

prioriteras för de såkallade ”early release”-programmen som för tillfället är till för de i livets 

slutskede (a.a. s. 34). Många av de äldre fångarna har på grund av en livsstil med historia av 

utebliven sjukvård, felaktig kost, hög konsumtion av alkohol och narkotika en biologisk ålder 

som ibland är mellan 10-15 år äldre än den kronologiska åldern. 85 % av de äldre fångarna 

hade någon form av samsjuklighet och i snitt tre kroniska sjukdomar. Sjukdomar som var 

vanligt förekommande är hjärt- och kärlsjukdom, artrit, ryggont, sjukdomar i 

andningsorganen, psykiatriska diagnoser, känselbortfall och hörselnedsättningar. Författarna 

redogör för att de äldre i högre utsträckning än de yngre fångarna hade problem med att höra 

och uppfatta order från personalen, svårare att snabbt ställa upp sig på led, att ta sig upp och 

ner från våningssängarna, och att ta sig till matsalen. Författarna påtalar att fängelsemiljön 

kan vara negativ för åldrande fångar och försvåra deras befintliga sjukdomar och besvär. De 

anser att hälsan hos alla fångar kan bli bättre om ett förebyggande hälsoarbete införs, vilket 

skulle innebära att fångarna skulle åldras gynnsammare. Sjukvården på fängelse borde verka 

för att äldre får motion, bättre kost och utbildning i sin egen hälsa och hur den ska skötas. Alla 

äldre fångar kommer inte att dö i fängelse därför borde de äldre få arbetsträna och utbildas i 

vardagssysslor i ett tidigt skeende av fängelsestraffet. Många lämnar i dag fängelsevärlden 

utan att ha basala kunskaper i hur man överlever och klarar sig i det civila samhället. 

Författarna efterlyser en samverkan mellan kriminalvård och övriga samhällsaktörer för att ge 

de äldre fångarna möjlighet till ett liv utanför fängelset. Det behövs tillgång till vård, en 

anständig bostad och jobb, detta skulle i längden bli mindre kostsamt för skattebetalarna än 

fortsatt förvaring i fängelse. Artikelförfattarna uppmanar vårdpersonal att bli företrädare för 

den här sårbara populationen av befolkningen (a.a. s. 37). 
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4.5 Studie 2 

Williams & Lindquist m.fl. beskriver i Caregiving Behind Bars: Correctional Officer Reports 

of Disability in Geriatric Prisoners (2009) att den äldre befolkningen i fängelse ökar snabbare 

än i övriga samhället. Från 1997 till 2005 ökade antalet äldre i fängelse med 175 %. Orsaker 

till ökningen kan vara att även människor i utsatthet lever längre, straffen är längre och att 

samhället idag ser allvarligare på partnervåld. De äldre kräver stora sjukvårdsresurser. Trots 

att denna grupp kostar mycket pengar saknas det kunskap om hur det är att åldras i fängelse 

och hur fångarnas hälsotillstånd ser ut. Författarna genomförde en tvärsnittsstudie där 71 

personer ur fängelsepersonalen deltog. 11 anstalter av delstaten Kaliforniens 33 anstalter 

valdes ut efter vilka som hade den äldsta befolkningen. Det fanns sammanlagt på dessa 

anstalter 618 äldre fångar. Åldern äldre definierades från 55 år och uppåt. Resultatet samlades 

in genom att artikelförfattarna intervjuade fängelsepersonal, granskade medicinska artiklar 

och fångarnas personakter. Syftet med studien var att jämföra fängelsepersonalens uppfattning 

om de äldre fångarna med den avdelning som skrivit verkställighetsplanen där fångarnas 

hälso- tillstånd och särskilda behov fanns noterade. Det visade sig att det många gånger är 

fängelsepersonalen som upptäcker förändringar i den äldres hälsa. Personalen får ofta 

förmedla kontakt mellan den äldre och sjukvården, men saknar ofta kunskaper om geriatriska 

och andra sjukdomssymptom om dessa inte är direkt uppenbara. Deras arbetsuppgifter är inte 

heller att ge omvårdnad (a.a. s. 1287).  Studien visar på att många äldre är helt okända av sin 

personal. Det upptäcktes dessutom att verkställighetsplanen ibland inte stämmer med det 

faktiska tillståndet, exempelvis: En 73-årig kvinna med demens och hörselnedsättning när det 

i verkställighetsplanen är noterat att hon endast har vissa rörelsebesvär. De besvär som de 

äldre fångarna enligt personalen har är rörelsesvårigheter, inkontinens, minnesförluster och 

fallolyckor. Vissa av de äldre fångarna kommer att behöva flytta till en avdelning med högre 

omvårdnadsnivå. En fängelseanställd anser att en av de äldre fångarna, en 63-åring med 

Parkinsons sjukdom och omfattande omsorgsbehov, egentligen borde vara på ett vårdboende 

och inte i ett fängelse (a.a. s. 1289). Forskarna fann i sin studie att fängelsepersonalen i sitt 

dagliga arbete fick förmedla kontakt med vård åt sina äldre fångar. Författarna efterlyser att 

personalen behöver utbildning att upptäcka både behov och besvär som kan drabba de äldre 

fångarna (a.a.). 

4.6 Studie 3 

Reviere & Young utförde en studie av 65 statliga och federala kvinnofängelser, i studien 

Aging Behind Bars: Health Care for Older Female Inmates (2004) beskriver de tillståndet hos 
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de äldre kvinnorna, vilka besvär och behov dessa har. De beskriver i bakgrunden att 

kriminalvårdssystemet och fängelserna är anpassade till yngre män (a.a. 56), de säger även att 

bara 30 % av Amerikas befolkning som är mellan 50-64 år är helt befriade från kronisk 

sjukdom eller någon åldersrelaterad funktionsnedsättning. Äldre i fängelse har sämre hälsa än 

de i övriga samhället. Eftersom kvinnor generellt har sämre hälsa än män kan man förvänta 

sig att äldre kvinnor i fängelse har sämre hälsa än befolkningen i det övriga samhället (a.a. s. 

57). Studien visade på att äldre kvinnor i fängelse kan ha blivit utsatta för våld och sexuella 

övergrepp under någon period av deras liv, man fann att många hade problem med missbruk 

av alkohol och droger. Psykiatriska besvär var vanliga, såsom depressiva episoder, ångest 

tillstånd, depression, minnesförluster och uttalad demens. Fysiska besvär förekom också i 

andningsorganen, rörelseapparaten och hjärta och kärl. Många kände sig isolerade från familj 

och vänner. Studien visade även att de äldre kvinnorna inte hade lika stora behov som de 

yngre av stimulering i form av aktiviteter, de önskade mer en lugn miljö och en privat sfär 

(a.a.) Författarna efterlyser åtgärder för att anpassa fängelsemiljön till de äldre kvinnorna, 

erbjuda dem möjlighet till privatliv, struktur i vardagen och ökad säkerhet samt att underlätta 

för dem att hålla kontakten med familj och vänner. Kriminalvården borde även 

uppmärksamma de äldre kvinnornas hälsoproblem och screena efter vissa sjukdomar och 

erbjuda sjukvård. 

4.7 Studie 4 

Crawley & Spark genomförde en studie, A review of prison health and its implications for 

primary care nursing in England and Wales: the research evidence (2006). Denna pågick i 

två år på fyra olika fängelser. Manliga fångar från 65 år och uppåt undersöktes angående hur 

de förhöll sig till fängelsevistelsen och frigivelsen. Bland annat genomfördes intervjuer med 

de äldre fångarna och med fängelsepersonal. Det framkommer i studien att hälften av de äldre 

manliga fångarna begått ett sexualbrott (a.a. s. 3). De äldre manliga fångarna visade generellt 

upp en sämre hälsa, svårigheter att anpassa sig till anstaltsvillkoren och även svårigheter med 

relationen till sina familjer (a.a.). Många av de äldre hade tankar på och ibland rädslor för att 

dö i fängelse. De som haft egna familjer hade svårare att anpassa sig. En fånge som innan 

intagningen varit gift i 52 år och aldrig tidigare varit ifrån sin fru och nu hade en begynnande 

Alzheimerdemens uppgav att han ville dö. De som hade pågående äktenskap eller fast 

förhållande och kontakt med sin familj visade dock upp högre förväntningar på frigivningen. 

De som suttit länge i fängelse och saknade ett familjenätverk var osäkra på hur de skulle klara 

sig efter frigivning (a.a. s. 10-15). Artikelförfattarna efterlyser slutligen en nationell strategi 
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för äldre fångars anstaltsvistelser och frigivning. Dock anser de att det på lokal nivå finns 

goda förutsättningar för fängelsepersonal att agera för att underlätta för de äldre fångarna (a.a. 

s. 17). 

5.1 Resultat 
Syftet är att öka kunskapen om hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sitt arbete med 

att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenska fängelser samt, genom att 

studera Kriminalvårdens organisation, beskriva i vilken kontext detta arbete sker. 

Frågeställningen är: Vilka faktorer kan påverka Kriminalvårdens representanters arbete med 

att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på anstalt? Här presenterar jag mitt 

resultat som innehåller min granskning av Kriminalvårdens dokument och presentationen av 

mina utförda intervjuer. Resultatet presenteras utifrån de teman som jag redogjorde för under 

kapitlet Metod. 

5.2 Kontext 

Kriminalvården är en statlig myndighet vars ansvarsområden utgörs av fängelse, häkte och 

frivård. Kriminalvården är indelad i sex geografiska regioner. Hur Kriminalvården ska arbeta 

och verka finns beskrivet i svensk författningssamling (SFS 2007:1172) som fungerar som en 

instruktion, dels för myndigheten själv men också för allmänheten. Årligen skrivs ett så kallat 

regleringsbrev där regeringen presenterar riksdagens beviljade anslag till Kriminalvården. I 

regleringsbrevet står det också vilka mål och särskilda uppdrag regeringen vill att 

Kriminalvården ska ha för verksamhetsåret. För att uppnå dessa mål och särskilda uppdrag 

sammanställer Kriminalvården ett budgetunderlag. I budgetunderlaget redogör 

Kriminalvården för vad som kan komma att behöva utvecklas i framtiden och lägger fram 

förslag för hur verksamheten ska finansieras. I budgetunderlaget ska även Kriminalvården 

komma med prognoser för några år framåt beträffande förändringar av klientgrupper och 

klientantal (Kriminalvården, 2011d). Hur Kriminalvården utfört sitt uppdrag under ett 

verksamhetsår presenteras i en årsredovisning. Kriminalvårdens huvudsakliga uppgift är att 

tillsammans med polis och åklagarmyndighet minska brottslighet och öka människors 

trygghet. Kriminalvårdens främsta mål är att arbeta för att den dömde inte ska fortsätta att 

begå brott. Målet ska uppnås genom att klienterna deltar i olika sysselsättnings- och 

behandlingsprogram och att de ges möjlighet att delta i skolundervisning. Kriminalvårdens 

vision är att klienterna efter avslutad vistelse på anstalt ska ha bättre förutsättningar att leva ett 
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liv utan konsumtion av droger och kriminalitet. Denna vision kallar Kriminalvården ”Bättre 

ut” (Kriminalvården, 2011c). 

5.3 Kriminalvård 

Det som utgör stommen i det klientnära arbetet inom Kriminalvården (2009a, s. 4) är den 

individuellt utformade planen varje klient har (a.a.) Kriminalvården informerar (2011d, s. 28) 

om att verkligställighetsplanen är en viktig del i det klientnära arbetet. Den består av en 

sammanställning av klientens brott, påföljd och en beskrivning av vilka åtgärder som är 

lämpliga för att minska risken att klienten ska återfalla i brottslig verksamhet. 

Verkställighetsplanen anses vara en förutsättning för att uppnå Kriminalvårdens mål att 

förebygga återfall i brott. Kriminalvården ska utforma anpassade verkställighetsplaner även 

för de som avtjänar förhållandevis korta fängelsestraff, vilket definierats som mindre än ett 

års straffpåföljd. Verkställighetsplan för de med kortare fängelsestraff ska rikta in sig på de 

viktigaste behoven och fokusera på åtgärderna inför frigivning. Kriminalvården (2009a, s. 7) 

informerar om att klienterna som sitter i fängelse genomgår olika typer av 

behandlingsprogram. Den som är dömd till fängelse har skyldighet att delta i 

behandlingsprogram. Genom att delta i behandling ska klienten erhålla nya kunskaper och 

tankegångar, vilket syftar till att minska risken för återfall i brott. Behandlingen ska även 

medvetandegöra klienten för konsekvenserna av dennes brott (a.a.). Det finns 

behandlingsprogram (Kriminalvården, 2010b, s. 22) för olika slags fokus; risk- och 

brottsbeteende, alkohol- och droganvändning, våld, våld i nära relation, sexualbrott och 

kriminellt beteende. 

Kriminalvården (2010b, s. 42) uppger att de har sysselsättningsplikt för klienter på anstalt. 

Klienten har skyldighet att delta i sysselsättning som bestämts redan i verkställighetsplanen. 

För de flesta klienter innebär det en kombination av olika typer av sysselsättning, arbete, 

utbildning och annan strukturerad sysselsättning. Arbete ska i möjligaste mån omfatta så 

många arbetstimmar per dag som sker i respektive yrke utanför fängelset. Kriminalvården 

måste ta hänsyn till klienternas olika förutsättningar för arbete, därför kan klienterna ägna sig 

åt både enklare manuella arbeten, men även mer krävande uppgifter med avancerad teknik. 

Arbete ses av Kriminalvården som social träning med inslag av både ansvar och att passa tider 

(a.a.). 

Kriminalvården (2011d, s. 30) informerar om att det under 2010 inleddes en översyn och 

utvärdering av det arbete som klienterna gör inom Kriminalvården. Denna utvärdering 

slutförs under 2011 och hittills har flera utvecklingsområden betonats; bland annat betonas en 
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inriktning på ett framtida förhållningssätt där lärande och ansvarstagande ska stå i fokus. En 

annan riktning som Kriminalvården vill se är en ökad kombination av arbete och 

yrkesutbildning. Arbete ska inte bara vara en sysselsättning utan även en möjlighet för 

klienten att utvecklas och stärka sina möjligheter i frigivningssituationen (a.a.). 

Kriminalvården (2010b, s. 43) uppger att det finns andra aktiviteter som räknas som 

sysselsättning, några av dem arrangeras för att det kan vara svårt att få arbete att räcka till alla, 

det anses också viktigt att det finns en variation i sysselsättningsalternativen. Dessa 

sysselsättningar kan vara friskvård, studiecirklar, och skapande verksamhet. En annan 

aktivitet som är en del av det återfallsförebyggande arbetet är självförvaltning. 

Självförvaltning är ett begrepp inom kriminalvården vars uppgift är att motverka 

institutionalisering hos klienterna genom att dessa får utveckla sitt ansvarstagande i 

vardagssysslor och förbereds på de uppgifter i livet som väntar dem efter frigivning. 

Självförvaltning innebär konkret att klienterna i så stor utsträckning som 

säkerhetsföreskrifternas ramar tillåter bland annat får laga sin egen mat, sköta sin egen tvätt 

och källsortera (a.a.). Enligt Kriminalvården (2011d, s. 30) kommer de 2011 arbeta med att 

öka kvalitén på självförvaltningen genom att klienterna erbjuds utbildning och annan 

normerande vägledning (a.a. s. 30). 

5.4 Sjukvård på anstalt 

Kriminalvården (2009a) uppger att målet med deras arbete med klienten är att förebygga 

återfall i brott efter verkställighetstiden. Detta mål vill Kriminalvården uppnå bland annat 

genom att ge klienterna nya färdigheter och nya sätt att tänka. Klienterna erbjuds därför 

särskilda klientutbildningar och behandlingsprogram. En stor del av behandlingen består av 

sjukvård. Kriminalvården informerar om att ingen annan inrättning i Sverige tar hand om så 

många missbrukare per år; antalet missbrukare som årligen erhåller vård i Kriminalvårdens 

regi uppskattas till 10 000. Under de senaste åren har behovet av omvårdnad hos klienterna 

ökat markant. Många kan vara fysiskt friska men beteendestörda. Många har fysiska besvär 

och kroppsliga sjukdomar som en konsekvens av olika beroendeproblem. Många har också 

parallellt med sitt beroende/missbruk psykiatriska problem, vilket skapar vad Kriminalvården 

benämner som samsjuklighet (a.a.). På alla anstalter finns en läkarstation som bemannas av en 

sjuksköterska och en läkare. Bemanningen på dessa kan variera, på de anstalter som har högst 

säkerhetsklass finns sjuksköterska och läkare stationerade dygnet runt. På öppnare anstalter 

har läkarstationerna särskilda mottagningstider. Om en klient blir akut sjuk kontaktar 

fängelsepersonalen adekvat vårdinrättning. Behöver klienten vårdas på sjukhus följer 
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fängelsepersonal med till och från sjukhuset. Om klienten önskar kan personal delta under 

läkarbesöket (a.a.).  

5.4.1 Kriminalvårdsmedicin 

Kriminalvårdsmedicin (Kriminalvården, 2011c, s. 40) är samlingsnamnet på den särskilda 

sjukvårdsverksamhet och de förhållanden som kännetecknar vården av klienter inom 

Kriminalvården. Kriminalvårdsmedicin kräver bred kunskap och består av en grund i 

allmänmedicin med fördjupade kunskaper i psykiatri, beroendelära, akutmedicin och 

infektionsmedicin. På Kriminalvårdens inrättningar finns många klienter som befinner sig i 

riskzonen att utveckla en eller flera folksjukdomar, därför är det motiverat att Kriminalvården 

har goda kunskaper i det förebyggande medicinska arbetet. Kriminalvården har som ambition 

att leva upp till den vårdgaranti som gäller inom den vanliga sjukvården. Inspektioner som 

genomförts har konstaterat att Kriminalvården lyckas förmedla kontakt med vård inom 

allmänmedicin och psykiatri till sina klienter inom ramen för vårdgarantin (a.a.). 

Kriminalvården (Kriminalvården, 2011d, s. 33) har efter regeringens samordning av alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobaksfrågorna en gemensam strategi för insatserna inom dessa 

områden. Kriminalvården har en konsekvent och enligt dem själva radikal drogpolitik som 

syftar till att få klienten att helt sluta med allt slags missbruk och beroende. På 

Kriminalvården vill man upprätthålla en balans mellan kontroll och behandling, detta har visat 

på goda resultat i arbetet med att minska narkotikaförekomst på anstalt. Kriminalvården vill 

verka för att klienter med ett heroinmissbruk ska få hjälp med att komma i kontakt med 

beroendeklinik för utredning och möjlighet att erhålla läkemedelsassisterad behandling (a.a.). 

 Normaliseringsprincipen gäller inom Kriminalvården, vilket innebär att de instanser i 

samhället som normalt utför sjukvårdsinsatser och sociala dito också ska vara utförare åt 

klienter inom Kriminalvården. För att tillgodose behoven för klienter som behöver hjälp med 

psykiatrisk eller beroenderelaterad problematik ska Kriminalvården fortsätta samarbetet med 

psykiatrin och även utveckla denna samverkan. Kriminalvården planerar att fortsätta arbeta 

med beroende- och missbruksproblematik med Socialstyrelsens nationella riktlinjer som 

utgångspunkt. Att följa dessa riktlinjer ställer höga krav på Kriminalvårdens vanliga arbete 

och samarbete med psykiatri och rättspsykiatri (a.a. s. 32).  

5.4.2 Tillgänglighetsplan 

Kriminalvården har en särskild handlingsplan för tillgänglighet (Kriminalvården, 2011h, s. 1-

11). Handlingsplanen syftar till att alla kriminalvårdens lokaler, liksom information och 

verksamheter, ska vara tillgängliga för funktionshindrade klienter i lika stor utsträckning som 
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för övriga. Handlingsplanen för tillgänglighet behandlar tillgängligheten för klienterna, deras 

anhöriga, personal och besökare. Tillgänglighet är någonting som även ska beaktas för de som 

arbetar med placering av klienterna, placeringsenheten uppmanas ta hänsyn till eventuella 

funktionshinder vid val av placering. Nya häkten, anstalter och frivårdskontor är väl 

anpassade och anses uppfylla goda krav på tillgänglighet. De gamla anpassas successivt i den 

mån det är möjligt. Några enheter har inrättat så kallade omvårdnadsavdelningar på slutna 

anstalter, dessa är särskilt anpassade till människor med stort omvårdnadsbehov. 

Omvårdnadsavdelningarna är även särskilt lämpliga för individer med funktionshinder. 

Kriminalvården planerar också att öppna en omvårdnadsavdelning på en av de öppna 

anstalterna. 

5.5 En framtida utmaning 

En utmaning för framtiden är det som Kriminalvården (2011d, s. 7) informerar om i sitt 

budgetunderlag för 2012; att det just nu pågår en utredning som ser över de psykiatriska 

tvångslagarna. De nya psykiatritvångslagarna förväntas träda i kraft år 2014. Det som hittills 

kommit fram ur den utredningen är bland annat att en majoritet av de som i dagsläget döms 

till rättspsykiatrisk vård istället ska dömas till fängelse. De som att berörs av denna förändring 

kommer inledningsvis i början av sin verkställighet att precis som nu tillbringa tid i 

rättspsykiatrisk vård men sedan flyttas över till anstalt. Kriminalvården invänder att en ny lag 

inom detta område kommer att innebära att fler personer med utvecklingstörning och/eller 

svår demens kommer att dömas till fängelse. Denna grupp finns redan idag representerade 

inom Kriminalvården och uppskattas till cirka 60-80 personer. I framtiden förväntas de öka i 

antal, vilket antas leda till att Kriminalvården kommer att behöva skapa enheter som kan 

tillgodose dessa personers behov. Inom detta område behöver Kriminalvården även utveckla 

nya samarbeten med kommunala gruppboenden och demensboenden vid 

utslussningsprocessen (a.a. s. 31). 

5.6 Intervjuer 

5.6.1 Reflektion över de äldre klienterna 

Det enda området där Kriminalvården, enligt en av deras FoU-chefer, arbetar utefter en 

särskild äldreinriktning är inom omvårdnadsbehov, dock uppger Kriminalvårdens medicinskt 

ansvarige rådgivare att de inte har någon samlad plan för åldrande klienter. 

Det vi ser är att många har ett större behov av omvårdnad, men det kan även röra sig om yngre personer 

med olika skador. 
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Vi har ingen åldersgräns över när någon är äldre. När man blir folkpensionär upphör 

sysselsättningsplikten, där särskiljer vi klienterna på grund av åldersskäl. 

 

Sjukvårdssamordnaren säger om ålder: 

Vi har inga gränser mer än att ungdomar under 22 år är på speciella ungdomsplatser. 

Satsningar görs på ungdomar inte på äldre, framförallt när det gäller påverkansprogram. 

 

Det är funktionen som avgör. Kriminalvården frågar likt Försäkringskassan inte efter vad 

klienten har för diagnos utan efter vad denne kan göra. I fängelse blir inte klienten sjukskriven 

utan får gå till sysselsättningen där arbetsledaren bedömer vilken nivå klienten befinner sig 

på. Kronologisk ålder är ett missvisande begrepp, många av klienterna (inte minst kvinnorna) 

har fört ett hårt liv och har en biologisk ålder som överstiger den kronologiska. 

Överlag går det att säga att våra klienter är rätt nedgångna rent kroppsligen och vid en genomgång av 

vår läkemedelsstatistik så har våra klienter nästan tre läkemedel per person. Och det är rätt mycket om 

man ser till befolkningen i stort. 

 

Kvinnor på anstalt har till och med en högre konsumtion av läkemedel, 5 läkemedel per 

person, bland annat medicin mot sömnproblem, oro och värk men också behandling för olika 

så kallade folksjukdomar. Sedan finns det exempel på äldre klienter som kommer från en helt 

annan bakgrund som har gjort en enstaka handling i 60-70 års ålder. 

Vi hade en äldre man över 80 år, han hade ett ekonomiskt brott han hade dömts för. Hans hälsotillstånd 

var ju inte helt bra, men det är inte 80 år av missbruk han hade levt och det innebär ju att vi kan ha folk 

i 55 års ålder som egentligen har en 70-årings hälsotillstånd. 

 

Sjukvårdsamordnaren uppger om de äldres tillstånd: 

De äldres tillstånd ser ut som i samhället. Vi har äldre patienter med alla slags diagnoser, demens, 

ljumskbrock, prostatacancer. Många av våra yngre klienter är dock sjukare än normalt då det är stor del 

av missbrukare. 

 

Mycket beror alltså på vilken slags klient det är. Lägst andel rökande klienter har anstalten 

Kumla, där sitter de mer yrkeskriminella, de tillhör inte det typiska missbrukarklientelet och 

röker heller inte. 

Det är den demografiska spänningen och vill man vara cynisk kan man säga att lever du ett liv i 

missbruk hinner du aldrig bli gammal.  

 

Därför är det svårt att säga att vi generellt har en sämre hälsonivå hos de äldre. Inte åldersmässigt, utan 

äldre inom Kriminalvården borde ligga 10 år lägre än hos övriga samhället. Det vi måste bli bättre på är 

demensvård, ska jag säga någonting så är ju åldern där ett lättare observant tillstånd. 

 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare uppger att vid vanlig Alzheimerdemens är 

det minnet som sviktar, vid en annan form av demens som kallas frontallobsdemens är det 

omdömet som fallerar. Klienter med denna diagnos är överrepresenterade bland de med ett 

pågående eller före detta alkoholmissbruk. Frontallobsdemens har en lägre medelålder för 

insjuknande. Kriminalvården måste bli bättre på att upptäcka både klassiska och icke 

klassiska tecken på demens. Däremot har Kriminalvården inrättat omvårdnadsavdelningar 



34 
 

bland annat för att efterfrågningar av vård har ökat, en anledning kan vara att det nu är fler 

äldre som döms. 

På omvårdnadsavdelningen och på de två anstalterna där sjuksköterskorna är verksamma 

är åldern för de äldre 65 år, den åldern då de blir folkpensionärer och inte längre har 

sysselsättningsplikt. Sjuksköterska 1 berättar om en av ålderspensionärernas fysiska 

aktivitetsnivå: 

Exempelvis har vi en ålderspensionär som löptränar en timme varje dag på rastgården, och har gjort så i 

ett år. Han springer i en cirkel som är cirka 200 meter lång. Hur många varv detta blir har ingen ännu 

räknat ut, men många är det. Jag har fortfarande inte sett någon yngre intagen träna på detta sätt.  

 

 Under dagarna är alla icke ålderspensionärer upptagna med sysselsättning i form av 

exempelvis trädgårdsarbete, köksarbete, snickeri, skola och olika program. På en av de öppna 

anstalterna får de som är ålderspensionärer aktivera sig med vad de själva önskar, det kan som 

en sjuksköterska säger vara att promenera, besöka bibliotek, gå på gym, basta eller spela 

minigolf. På den andra anstalten uppger sjuksköterskan att folkpensionärerna inte får betalt 

när de väljer att ändå delta i arbete, de måste istället betala för sin vistelse på fängelse. När de 

väljer att delta i sysselsättning så ska det inte jämföras med vanligt arbete. Anstaltschefen, 

som inte bara är chef för omvårdnadsavdelningen utan även hela den slutna anstalten där 

denna ligger, uppger: 

Om man är pensionär så finns det inget krav på att man ska delta i någon verksamhet oavsett om man 

sitter på normalavdelning eller inte. De flesta önskar ändå någon form av sysselsättning, vilket vi 

försöker efterleva.  

 

Då försöker vi hitta sysselsättning som kan vara relevant, det är ju olika men på vår avdelning har vi 

tillgång till keramikavdelning. 

 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare uppger att skillnaden mellan åldrarna bland 

klienterna i fängelse är tydligast i den dagliga sysselsättningen, vilket idag är anpassad till de 

yngre i form av lärocentrum bestående av skola och yrkesutbildning. Kriminalvårdens 

medicinskt ansvarige rådgivare uppger dock att de äldre också ska ha möjlighet att utnyttja 

anstaltstiden genom att komplettera sin skolgång och träna sig i ett arbete och att de Brotts- 

och missbruksförebyggande programmen är öppna för alla. Denne informerar om att en del av 

de äldre klienterna på grund av de brott de begår placeras på öppna anstalter och att de 

anstalterna är inriktade på sysselsättning. Sjuksköterska 1 informerar: 

Programverksamheterna är indelad i brottsförebyggande snarare än åldersmässiga. Sexualbrottslingar 

har specifik programverksamhet som är inriktad på denna typ av brott, I den övriga verksamheten styr 

ofta vad den intagne har förmåga att utföra. ”Vi är inte intresserade av vad du inte kan göra, utan av det 

du kan” 
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5.6.2 Kriminalvårdsmedicin i teori och praktik 

Den sjukvård som ges inom Kriminalvården kallas för Kriminalvårdsmedicin. 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare informerar om att det som är unikt med 

Kriminalvårdsmedicin är just blandningen av allmänmedicin, infektionsmedicin, akutmedicin, 

psykiatri och beroendevård. Den särskilda kontexten inom Kriminalvården, populationen av 

klienterna och möjligheten att faktiskt arbeta förebyggande mot sjukdomar inom denna grupp. 

Inom Kriminalvården kan sjukdomar som numer är ovanliga i det övriga samhället 

förekomma. Ett exempel är att en stor del av alla tuberkulosfall i Sverige inträffar inom 

Kriminalvården då det enligt Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare finns en hög 

andel nedgången befolkning i fängelse. Denne säger att: 

När vi ser till våra klienter här är de ju socialt sett en väldigt snedrekryterad grupp. Därför finns det 

mycket att göra i förebyggande syfte med att motivera våra klienter att leva ett hälsosammare liv. Är det 

något som är motiverande för individen så är det hälsan. Vi får inom Kriminalvården en unik möjlighet 

att påverka dem. 

 

Sjuksköterska 1 framhäver att en unik aspekt är att all sjukvård och medicin är kostnadsfri för 

klienten, och att klienterna har snabb tillgång till sjukvård. Sjukvårdsamordnaren beskriver 

det så här: 

Det som är unikt är att vi bedriver öppen hälso- och sjukvård i en sluten miljö. Då våra patienter inte 

kan söka vård på annan vårdcentral innebär det att vi har en något högre servicenivå än vad normala 

vårdcentraler har. Vi har också en väldigt stor andel av missbrukare vilket innebär att vi lägger ned 

mycket tid på att dels avgifta och dels hjälpa klienter med gamla skador osv. 

 

 Sjuksköterska 2 säger så här: 

Mycket ensamarbete på gott och ont. Som sjuksköterska är det viktigt med erfarenhet för att själv kunna 

fatta medicinska beslut. För övrigt skiljer det inte sig nämnvärt från övrig öppen- hälso- och sjukvård.  

 

Det bör noteras att så stor del som cirka 75 % av klienterna har en personlighetsförändring. Endast ett 

fåtal av dessa har en sjukdomsdiagnos, men det är viktigt att vara medveten om det i den dagliga 

verksamheten. 

 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare hänvisar till den så kallade 

normaliseringsprincipen som innebär att klienter på Sveriges häkten och anstalter har samma 

rätt som andra boende i landet till sjukvård. Att de bedriver egen öppen hälso- och sjukvård 

beror på praktiska skäl och säkerhet. Det innebär att på anstalter med högre säkerhetsklass 

finns ofta mer sjukvårdsmöjligheter. På den öppna anstalten i Kolmården har Kriminalvården 

avtal med den lokala vårdcentralen så att klienterna kan söka där. Alla anstalter har minst en 

sjuksköterska och tillgång till en specialistläkare i allmänmedicin åtminstone en gång i 

veckan. Det finns även övrig kriminalvårdspersonal som har utbildning inom vård och 

omsorg, exempelvis undersköterskor. Närvaro av sjuksköterska innebär att även specialiserad 

omvårdnad av distriktssköterska kan ges. Annars görs många individuella lösningar, många 
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av klienterna har svåra sjukdomar som ges god vård, men då oftast i samverkan med den 

vanliga landstingsbaserade sjukvården. Flera klienter har kunnat ges palliativ vård i livets 

slutskede på anstalt. 

Hälsotillstånden hos de äldre klienterna beskriver båda sjuksköterskorna inte skiljer sig 

nämnvärt från de äldre ute i det övriga samhället. De har högt blodtryck, depression, diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjuksköterska 2 tror att deras äldre klienter har sekundära 

besvär under snabbare utveckling då de ofta inte sköter sin hälsa, hämtar ut mediciner och 

följer ordinationer. Deras äldre klienter har även på grund av sin livsstil med förekomst av 

missbruk av alkohol och andra droger ofta hepatit, HIV, depression och dålig tandstatus. 

Många har även smärtproblematik från skelettskador på grund av tidigare trafikolyckor. 

Samarbetet mellan de olika professionerna inom anstalten kan gå till som sjuksköterska 1 

informerar: 

Vi har dagliga morgonmöten, läkarmottagning en gång i veckan som sjuksköterskan planerar för under 

veckans kontakter med patienterna. Omvårdnadsrapporter skickas vid behov ut av sjuksköterskan till 

vårdpersonalen på avdelningarna för att omvårdnaden skall bli så bra som möjligt. Mycket av kontakten 

sköts via mail, men även personlig kontakt vid behov. 

 

Sjuksköterska 2 uppgav att på dennes anstalt finns förutom sjuksköterska och allmänläkare 

även psykiater, psykolog och sjukgymnast. I den verksamheten är samarbetet utformat som 

denne själv uttrycker det: 

Sjuksköterskan är den som gör den första bedömningen och sedan tas beslut i samråd med doktor hur 

vidare behandling ska ske, till exempel behöver patienten kanske sjukgymnastbehandling eller kontakt 

med psykolog eller psykiatriker. 

 

Sjukvården på anstalt är bemannad som en vårdcentral på kontorstider, behövs avancerad 

sjukvård förmedlar Kriminalvården sjukvårdskontakt med den landstingsdrivna sjukvården. 

Finns inte sjukvårdspersonal på plats på anstalten sköter den ordinarie 

kriminalvårdspersonalen kontakten med sjukvårdsrådgivningen eller tillkallar sjuktransport 

till sjukhus. Sjukvårdsamordnaren uppger att det finns en gräns vad Kriminalvården kan 

utföra, han berättar att: 

Vi har svårigheter att tillgodose omsorgen om patienterna är så sjuka att de behöver någonting annat än 

omvårdnad dygnet runt. Vi har inte på något ställe inom Kriminalvården sjukvårdspersonal anställda på 

nätterna. 

 

 Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare informerar om att när deras klienter måste 

läggas in på sjukhus står Kriminalvården för bevakning. Får någon av klienterna för 

omfattande omvårdnadsbehov blir de omplacerade till någon av Kriminalvårdens 

omvårdnadsavdelningar. Det finns planer att öppna en ny omvårdnadsavdelning på någon av 

de öppna anstalterna då dessa i nuläget enbart finns på de slutna. Klienterna får på öppna 



37 
 

anstalter själva hantera sin medicin, med vissa restriktioner som gäller de narkotikaklassade 

medicinerna som används mot exempelvis oro, sömnbesvär och ångest. På de slutna 

anstalterna går det till som anstaltschefen där omvårdnadsavdelningen ligger beskriver: 

Klienterna handhar sin egen medicin men vi förvarar den åt dem. Och det är ett rent säkerhetsskäl så att 

säga. Vi har inte medicinerna ute bland klienterna, den förvarar vi i låsta skåp men vi har då tider där de 

själva får plocka ut sin medicin och plocka undan den. Och vi ser till att de sväljer den så att vi ser att 

de får i sig sin medicin. 

 

Samverkan med den ordinarie sjukvården varierar, det fungerar bra med de vårdcentraler 

Kriminalvården har avtal med och för klienter som har en stadigvarande 

specialistläkarkontakt när de blir intagna på anstalt. De gånger deras klienter måste söka vård 

på sjukhus akut säger Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare: 

Det är inte alltid de är så förtjusta i våra klienter. Det gäller framförallt de psykiskt sjuka. 

 

Det kan även bli problematiskt när vården måste anpassa lokaler efter Kriminalvårdens 

säkerhetsbehov det kan gälla vård på eget rum när det är överbelagt på de flesta akutsjukhus, 

och alternativa ambulans ingångar för att undgå skottlossningar och frigivningsförsök. 

Sjukvårdsamordnaren uttrycker sig så här kring samverkan med övriga aktörer: 

Vi försöker att samarbeta med psykiatrin då vi har mycket gemensamma patienter. Det fungerar väldigt 

olika i landet, men generellt är det mycket problem i kontakterna med gemensamma patienter. 

Socialtjänsten kommer oftast in tillsammans med frivården inför frigivning. Det är väldigt olika hur bra 

det fungerar i olika städer. 

 

Sjukvårdsamordnaren uppger även att Kriminalvården bekostar och utför all omvårdnad på 

anstalt, kommunens insatser utnyttjas inte. Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare 

uppger även att det finns fall där fängelse och kriminalvård inte är ett alternativ på grund av 

hälsoskäl, sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är svårt att få igenom ett LSS-beslut inom 

kriminalvården. I sådana fall får Kriminalvården leta kreativa lösningar. Ibland kan ansökan 

om nåd bli aktuellt, Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare uppger två exempel: 

Vi hade en kvinna som var förlamad från nacken och ner med viss funktion i ena armen, annars hade 

hon inte kunnat göra det hon gjort. Hon hade 14 timmars hjälp per dygn och det var ju olösligt för oss, 

där gjorde vi upp med ett privat vårdboende. Det är anledningen till nåd, då får vi fråga 

justitiedepartementet om vi kan låta den här personen sitta i fängelse? 

 

Den här mannen jag hade senast var en man som egentligen vårdades i hemmet av en anhörig, han 

behövde hjälp med att klä sig och med hygien, det hade vi nog klarat sen hade han demens också. Och 

då menar ju jag att vet man inte varför man är på fängelse eller att man är där för det första, går hela 

meningen med intagning på fängelse förlorat. 

 

Det finns även bland klienterna de som är terminalt sjuka och som vill vara i fängelse för att 

de känner sig trygga där. 
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5.6.3 Omvårdnadsavdelningen 

I dagsläget finns omvårdnadsavdelningarna enbart på slutna anstalter på grund av att en klient 

som placerats på sluten anstalt inte ska behöva flyttas till en anstalt med lägre 

säkerhetsklassificering på grund av sina omvårdnadsbehov. Kriminalvården planerar att 

öppna en omvårdnadsavdelning på en öppen anstalt, bland annat på grund av att många äldre 

klienter är placerade på öppna anstalter och att äldre klienter har ibland ett stort 

omvårdnadsbehov. 

Omvårdnadsavdelningen som jag varit i kontakt med är särskilt väl anpassad till 

funktionsnedsättningar, det finns inga trösklar så det är inga svårigheter att ta sig fram med 

exempelvis rullstol. Det är färre rum än på en ordinarie avdelning, rummen är större och får 

plats med sjukhussäng och möjlighet att ta in en dusch. Omvårdnadsavdelningen är unik på så 

sätt att den är anpassad till klienter som på grund av sjukdom inte kan vara verksam i den 

obligatoriska verksamheten.  

Personalen består av utbildade undersköterskor och Kriminalvårdspersonal med ett starkt 

intresse för omvårdnadsarbete. Till avdelningens förfogande finns även sjuksköterska, läkare, 

psykiater, psykolog och sjukgymnast. Åldern hos klienterna varierar över tid men sträcker sig 

för närvarande från 22 till 83 år. Klienterna kommer till omvårdnadsavdelningen från 

Kriminalvårdens placeringsenhet, de kan exempelvis komma från häkte, annan anstalt, och 

från sjukhus. Vissa blir placerade där från början, andra har behov som uppstått efter en tid 

inom Kriminalvården. De besvär som finns representerade för närvarande hos klienterna är 

helt blind, delvis förlamad, långt gående med cancer, rullstolsbundna med demens, 

tarmsjukdomar, KOL och brännskadade. Det omvårdnadsavdelningen kan erbjuda sina 

patienter och som är unikt säger anstaltschefen: 

Det är en trygghet för klienterna som trots deras sjukdom eller handikapp kan få den omsorg och vård 

som deras tillstånd kräver. 

 

De samverkar med andra verksamheter som exempelvis sjukvården och socialtjänsten. 

Samarbetet är individuellt och kan innefatta både sjukvård och socialtjänst. Varje klient 

upptas i en verkställighetsplan där man dokumenterar vad som sker och vad som skall hända 

efter verkställigheten. Socialtjänsten kan bli aktuell om skäl till det föreligger det samma 

gäller för vård. Anstaltschefen säger om samverkan: 

För många av våra klienter innebär det de kommer ut till ingenting, det innebär at vi måste ha ett 

intensiv samverkan med socialtjänsten, det kan vara både ekonomiskt bistånd och bostad. 

 

Kommunen behöver inte bli kontaktad för eventuell hemtjänst, vilket många äldre som inte 

sitter i fängelse som har liknande besvär som de äldre på omvårdnadsavdelningen, 



39 
 

anstaltschefen uttrycker det så här angående ett hjälp behov med att sköta bäddning av säng 

och andra vardagliga bestyr: 

Är man i sådan kondition att man inte ens har möjligheten har vi ju personal som sköter sysslorna, är 

man exempelvis förlamad sköter vi det åt dem. 

 

När klienterna är i sådant skick att vård på omvårdnadsavdelning inte längre är befogad 

placeras de ut på normalavdelningar. Klienten har sedan möjlighet att dagligen kontakta deras 

sjukvårdsmottagning för att meddela sina krämpor och besvär. 

5.7 Sammanfattning 

Kriminalvården är en myndighet som arbetar efter målsättningar som regeringen framställer 

årligen. Dokumenten beskriver att en av Kriminalvårdens viktigaste uppgifter är att verka för 

att klienter på anstalt inte ska återfalla i brott. Det brottsförebyggande arbetet ska minska 

institutionalisering hos den intagne genom att träna denne att ta ansvar över sin vardag. Alla 

klienter som blir aktuella för intagning på anstalt sammanställs en individuell 

verkställighetsplan. De genomgår även brottsförebyggande program. Det är viktigt att 

klienten och programmet matchas. Dokumenten förhåller sig inte till klienternas ålder, de 

nämner inte någonting särskilt för de äldre klienternas anstaltsvistelse. Av intervjuerna 

framkommer det att arbetsplikten på anstalt upphör vid 65 år och att klienterna då måste 

betala för sin vistelse på anstalt. Det är oklart vad de äldre får för tillgång till strukturerad 

brottsförebyggande sysselsättning. 

Ur granskningen av Kriminalvårdens dokument framkommer att organiseringen av 

sjukvård på anstalt sker på olika sätt beroende på om anstalten är öppen eller sluten. De slutna 

anstalterna har en högre bemanning. Kriminalvården praktiserar en sjukvårdsform som heter 

kriminalvårdsmedicin och består av allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, akut- och 

infektionsmedicin. Kriminalvården har omvårdnadsavdelningar på några av de slutna 

anstalterna, på dessa kan klienter med omfattande vårdbehov och eventuella funktionshinder 

tillbringa sin anstaltstid. Några av informanterna uppger 65 år som gräns för då en klient 

räknas som äldre, en annan informant påtalar svårigheter med att förhålla sig till kronologisk 

ålder hos klienterna. Informanterna visar på en medvetenhet kring den bakgrund många av 

klienterna kommer ifrån med ett liv med bland annat missbruk. Av intervjumaterialet framgår 

det att Kriminalvården saknar en särskild plan för de äldre klienterna och en av informanterna 

uppger att det satsas mer på unga. Resultatet visar att de inte kan ge omvårdnad dygnet runt 

och att det kan vara svårt att få till LSS-insatser för klienter med stora omsorgsbehov. 
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Kriminalvården har hos justitiedepartementet ansökt om nåd på medicinska grunder för vissa 

klienter. 

Av dokumenten framkommer att på grund av en framtida förändring av 

psykiatrilagstiftningen kommer Kriminalvården få en större grupp klienter med 

utvecklingstörning och/eller svår demens, eventuellt måste Kriminalvården då samverka med 

kommunala demensboenden vid frigivning av dessa klienter. 

6.1 Analys 

Analysen av resultatet kommer att genomföras med stöd från vald teori (åldersstratifiering) 

och tidigare forskning. Analysen kommer att anknyta till de teman som presenterats i 

resultatet. Jag kommer att presentera analysen utifrån teori och tidigare forskning.  

6.2 Åldersstratifiering i kriminalvård 

Fängelsetiden ska på olika sätt minska risken för återfall i brott. Klienten ska ges nya 

tankegångar och förhållningssätt som ska främja en alternativ livsstil. Innehållet av tiden i 

fängelse ska enligt dokument producerade av Kriminalvården präglas av deltagande i arbete, 

utbildning, behandlingsprogram och annan strukturerad sysselsättning. Klientens deltagande i 

de här aktiviteterna ska skapa färdigheter som ger bättre förutsättningar att leva ett liv utan 

kriminalitet ute i samhället. Färdigheterna kan bestå i att ha fått kunskaper i ett yrke, träning i 

att ta ansvar och sköta hushållsarbete eller förbättrade skolresultat. Enligt publikationerna är 

dessa aktiviteter riktade till alla klienter i fängelse, ingen åldersindelning beskrivs i tryck. 

Detta förhållningssätt kan bidra till vad Riley (1972, s. 4) i ålderstratifieringsteorin efterfrågar, 

alltså större spridning av arbetstillfällen i livets olika åldrar (a.a.). Samtliga informanter 

beskriver däremot att arbetsplikten upphör vid 65 år på svenska anstalter (se resultat, s. 33), 

de blir som flera av informanterna kallar dem ålderspensionärer. En av informanterna uppger 

att de som fyllt 65 år om de vill trots detta kan delta i arbete och utbildning. Arbetsuppgifterna 

räcker å andra sidan på vissa anstalter inte alltid till för alla klienter, då ska annan strukturerad 

sysselsättning träda in som ett alternativ till arbete. Det är oklart om en ålderspensionär kan 

prioriteras för arbete om denne vill arbeta på en anstalt där det råder brist på arbetsuppgifter 

när det råder arbetsplikt för klienter under 65 år på svenska anstalter. Kriminalvårdens 

medicinskt ansvarige rådgivare uppger att de äldre klienterna kan få tillgång till arbete och 

utbildning på de öppna anstalterna då många av dessa har inriktning mot sysselsättning. Båda 

sjuksköterskorna är verksamma på öppna anstalter och de uppgav (se resultat, s. 33-34) inte 

att de äldre klienterna arbetade eller studerade, deras exempel på vad de äldre ägnade sin tid åt 



41 
 

var istället bland annat promenader och golfspel. Anstaltschefen som är verksam på 

omvårdnadsavdelningen uppgav (se resultat, s. 34) att deras äldre klienter har tillgång till en 

keramikverkstad. Äldre klienter kan frivilligt avstå från arbete och utbildning, det kan även 

vara så att de efterfrågar arbete och utbildning och på grund av platsbrist hänvisas till andra 

aktiviteter. 

Exemplen från mina informanter angående vad de äldre klienterna ägnar sig åt i fängelse 

kan vara resultatet av vad Riley (1994, s. 111) kallar strukturell eftersläpning, att 

Kriminalvården inte beaktar det faktum att många som fyllt 65 år kommer leva ytterligare ett 

20-tal år och att det finns de som är i bra kondition, vilket både Kriminalvårdens medicinskt 

ansvarige rådgivare och en av sjuksköterskorna gav goda exempel på (se resultat, s. 33). En 

konsekvens av den strukturella eftersläpningen kan vara att de äldre klienterna får tillgång till 

en annan slags kriminalvård beträffande sysselsättning i form av arbete och utbildning. Hur 

den kriminalvården ser ut till innehåll och omfattning när det gäller livsstilsförändring och 

brottsförebyggande är oklart. Flera av informanterna har uppgivit att Kriminalvården saknar 

en särskild plan för de äldre klienterna förutom vid omvårdnadsbehov. En av sjuksköterskorna 

informerade (se resultat, s. 34) om att på dennes anstalt var det brottet och inte åldern som 

avgjorde vilket brottsförebyggande program som var aktuellt för klienterna, vilket kan tyda på 

en vad Riley (1994, s. 114) beskriver som önskvärd åldersintegration i de 

brottsförebyggandeprogrammen. 

6.3 Åldersstratifiering i vård och omsorg 

Teorin om åldersstratifiering beaktar enligt Bengtsson m.fl. (2002, s. 34) det flerdimensionella 

förhållandet mellan historia, det levda livet och olika hälsa hos de äldre. Informanterna visar 

medvetenhet om dels historia av ett liv i missbruk hos vissa av de äldre klienterna, dels det 

faktum att de äldre har olika hälsoprofiler (se resultat, s. 32-34). På så sätt uppvisar även 

informanterna likt teorin om ålderstratifiering medvetenhet om dessa mångsidiga aspekter i 

sitt förhållningssätt gentemot de äldre klienterna. Avsaknad av en särskild plan riktad till äldre 

kan vara av godo på så sätt att Kriminalvården inte särskiljer klienterna genom olika 

åldersgrupper och på detta vis kan främja åldersintegration hos klienterna. Teorin om 

åldersstratifiering beaktar även som Bengtsson m.fl. (2002, s. 34) påtalar skillnader i åldrande 

som är beroende av tid, kultur och kontext. Utan en särskild äldreplan är det osäkert vad 

informanterna har för kunskaper om speciella aspekter av att vara äldre i fängelse, att åldras i 

fängelse och vad för slags behov som kan vara signifikanta just äldre klienter. För de äldre 

som har stora omvårdnadsbehov och nedsatt hälsa och på grund av detta inte kan vara aktuella 
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för vare sig arbete, utbildning, brottsförebyggande program eller självförvaltning erbjuds inte 

som till äldre i det övriga samhället kommunal hemtjänst utan motsvarande insatser utförs 

istället av Kriminalvårdens personal. Informanterna ger olika exempel på hur sjukvård 

tillhandahålls de äldre klienterna (se resultat, s. 33-37). Sjukvårdsinsatser som ges till 

klienterna verkar utgå från deras behov och inte utifrån ålder. Detta tyder på en spridning lik 

den Riley (1994, s. 111) efterfrågar (av vård) mellan olika åldersgrupper. Att de äldre 

klienterna kan ha ett större omvårdnadsbehov än de yngre verkar informanterna vara 

medvetna om, men kriminalvårdsmedicinen saknar ett geriatriskt innehåll och 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare uppger (se resultat, s. 33) att Kriminalvården 

måste bli bättre på att upptäcka symtom på demens hos klienterna. Detta kan tillsammans med 

de förutspådda konsekvenserna av den nya psykiatriska tvångslagstiftningen (se resultat, s. 

32) utan en särskild äldreplan resultera i vad Riley kallar strukturell eftersläpning. 

6.4 Analys av resultat med utgångspunkt i tidigare forskning 

Klienter under 65 år omfattas av Kriminalvårdens arbetsplikt, vilken utöver arbete även 

innehåller andra aktiviteter såsom brottsförebyggande program och självförvaltning. De 

erhåller ett flertal lärtillfällen under sin fängelsevistelse. Det är oklart vad de äldre klienterna 

erhåller för lärdomar och medvetandegörande aktiviteter, framför allt om de är förlamade och 

Kriminalvårdens personal utför det som klienten annars skulle göra själv i form av deltagande 

i självförvaltning. Kriminalvården (2010b, s. 4) har en ambition och vilja att kombinera arbete 

med utbildning i större omfattning än vad som är fallet idag, detta kommer kanske innebära 

att det pedagogiska innehållet ytterligare kommer att utvecklas i de verksamheter som berörs. 

Det är oklart hur många aktiviteter med pedagogiskt inslag som de äldre klienterna deltar i. 

Smyer & Burbank (2009, s. 34) i Studie 1 efterlyser en samlad strategi för att möta den äldre 

populationens behov bland annat genom alternativa brottsförebyggande program riktade till 

icke våldsbenägna fångar (som oftast är äldre) och att dessa borde prioriteras för de så kallade 

early release-programmen, samt för utbildning i vardagsträning. I den samlade strategin 

skulle även de äldres funktionella begränsningar och hälsotillstånd beaktas. Svenska anstalter 

kanske också behöver anpassade brottsförebyggande program och utbildning för 

vardagsträning för äldre. Ibland uppstår arbetsbrist på svenska anstalter och de yngre 

prioriteras då till annan strukturerad sysselsättning, även där kan det uppstå en 

konkurrenssituation om vilka åldersgrupper som ska prioriteras för denna sysselsättning (se 

resultat, s. 34).   
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Informanterna (se resultat, s. 33) visar på en medvetenhet kring den sociokulturella miljö 

som vissa av de äldre klienterna kommer från, där de kan ha levt ett liv präglat av missbruk. 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare talar (se resultat, s. 34) om den unika 

möjligheten kriminalvårdskontexten ger att nå denna grupp människor. Det finns mycket att 

göra i det förebyggande arbetet med att motivera klienterna till ett hälsosammare liv. 

Sjuksköterska 2 informerade (se resultat, s. 35) om äldre klienter som inte följer ordinationer 

eller hämtar ut sina mediciner, detta kan vara ett resultat av brist på dialog och reflekterande i 

det pedagogiska förhållningssättet, men också av att klienterna bara givits information och 

inte utbildning. Smyer & Burbank (2009, s. 37) anser i studie 1 att hälsan hos alla klienter på 

anstalt kan bli bättre om ett förbyggande hälsoarbete och en utbildning i den egna hälsan 

införs. Utbildning i den egna hälsan kan vara av relevans även för äldre klienter på svenska 

anstalter. Smyer & Burbank (a.a.) påtalar även att fängelsemiljön kan vara negativ för 

åldrande fångar och försvåra deras befintliga sjukdomar och besvär. Inga uttalanden kan göras 

om hur det är för äldre klienter på svenska anstalter då det saknas svensk forskning området. 

Williams & Lindquist m.fl. (2009, s. 1286) beskriver i studie 2 att antalet äldre i fängelse 

ökar snabbare än i övriga samhället. Orsaker till ökningen kan vara bland annat att människor 

i utsatthet lever längre, att straffen är längre och att samhället ser allvarligare på partnervåld. 

Svensk kriminalvård bör förhålla sig till och eventuellt även förbereda sig på en ökning av 

äldre i fängelse. Studie 2 belyser i sitt resultat att vissa av de äldre på grund av hälsoskäl på 

sikt måste flytta till avdelningar med högre omvårdnadsnivå. Studie 2 belyser även att en 

fängelseanställd anser att en fånge som har Parkinsons sjukdom borde vara på ett vårdhem 

och inte fängelse. I mitt resultat framkommer att det på slutna anstalter finns 

omvårdnadsavdelningar som är anpassade också efter äldre med stora omsorgsbehov (se 

resultat, s. 37). Det framkommer även att det kan vara svårt att tillgodose större permanenta 

omvårdnadsbehov och att detta kan vara en orsak till att fängelse är en olämplig plats för den 

sjuke klienten att vistas på. Nedsatt hälsa hos klienten kan vara ett skäl till att Kriminalvården 

ansöker om nåd (se resultat, s. 37). 

I studie 3 beskriver Reviere & Young (2004) att det amerikanska Kriminalvårdssystemet är 

anpassat efter yngre friska män. De uppger även att eftersom kvinnor generellt har sämre 

hälsa än män kan man förvänta sig att äldre kvinnor i fängelse har sämre hälsa än 

befolkningen i det övriga samhället. I mitt intervjuresultat resonerar Kriminalvårdens 

medicinskt ansvarige rådgivare att framför allt kvinnor påverkas negativt biologiskt av ett liv i 

utsatthet (se resultat, s. 32). Det framkommer även att kvinnor på svenska anstalter har högre 

läkemedelskonsumtion än männen på anstalt och att hela anstaltspopulationen har en högre 
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konsumtion av läkemedel än befolkningen i det övriga samhället. Kanske går det även att anta 

att äldre kvinnor på svenska anstalter har en ytterligare försämrad hälsa och att dessa borde 

uppmärksammas särskilt. Reviere & Young efterlyser en anpassning av fängelsemiljön till de 

äldre kvinnorna och att sjukvården i kriminalvården borde screena dem för vissa sjukdomar 

och i högre grad uppmärksamma deras hälsoproblem. I Sverige verkar Kriminalvården vara 

medveten om kvinnors hälsa men det har inte framkommit att de screenar för vissa 

sjukdomar. 

Crawley & Spark (2006) beskriver i studie 4 bland annat att de äldre fångarna som suttit 

länge i fängelse och saknade ett familjenätverk hade lägre förväntningar på framtiden och var 

osäkra på hur de skulle klara livet efter frigivning. De efterlyser även de en nationell strategi 

för de äldres anstaltsvistelser samt för deras frigivning. Sverige har inte heller någon nationell 

strategi för just de äldre klienternas återgång till ett liv i frihet. Verkställighetsplanen syftar till 

att förebygga återfall i brott och fokuserar ofta på arbetslivet. I vilken mån golfspelande 

förebygger återfall i brott för en pensionerad klient är mer oklart. 

7.1 Diskussion 
I Sverige är äldres levnadsförhållanden ett område som är både politiskt belyst och väl 

utforskat. Äldre i svenska fängelser är inte en stor grupp sett till hela fängelsepopulationen. 

Dock är de en växande grupp, orsakerna till detta kan vara bland annat trender i straffrätt, 

demografiska förändringar i åldersgrupper och att även utsatta människor kan leva längre tack 

vare modern sjukvård. Svenska politiker verkar inte ha uppmärksammat fenomenet äldre i 

fängelse och Kriminalvården har inte heller någon särskild plan eller strategi för den lilla men 

växande gruppen äldre klienter. Jag tolkar mitt resultat som att Kriminalvården behandlar de 

äldre lite olika från fall till fall. Detta kan vara bra förutsatt att Kriminalvården har 

möjligheten att se varje enskild individ och arbeta med just dennes behov. 

Sjukvård och omsorg verkar de äldre ha god tillgång till på de anstalter som jag varit i 

kontakt med. Kriminalvården visar i mitt resultat på en variationsrikedom vad gäller såväl 

innehåll som omfång och organisering av hur sjukvård på anstalt produceras och 

tillhandahålls klienterna. Kriminalvård riktad till äldre är emellertid ett område som kan 

behöva utvecklas. Mycket av innehållet i arbete, sysselsättning och andra aktiviteter har ett 

starkt inslag av lärande och främjar till att klienten genom sitt deltagande ska vara rustad 

”bättre ut”. Det blir en intressekonflikt när det är arbetsplikt för alla under 65 år och 

arbetsuppgifterna på vissa anstalter inte räcker till alla, frågan är då vem som prioriteras för 
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arbete. Alla över 65 år vill och orkar inte arbeta och då är det bra att dessa har rätt att gå i 

pension. Men då undrar jag istället: Hur mycket kriminalvård får de äldre sammanlagt av alla 

aktiviteter som ska minska återfall i brott om platserna på övriga strukturerade 

sysselsättningar är uppfyllda på grund av att arbetet inte räcker till alla? För de som har så 

omfattande omvårdnadsbehov att de inte ens kan delta i vardagliga bestyr är det väldigt bra att 

Kriminalvården utför dessa åt dem. Dock är det oklart vilken kriminalvård de får; omvårdnad 

och sjukvård är inte anledningen till att de befinner sig i fängelse. Var går gränsen mellan vad 

som är god kriminalvård och vad som är förvaring med god omvårdnad? 

Den tidigare forskningen från USA och Storbritannien visar på ett behov av anpassade 

program och sysselsättningar för äldre, det tolkar jag som att ett motsvarande behov kan 

finnas även i Sverige. Dessa program skulle kunna innehålla samma förhållningssätt som de 

yngres program och sysselsättningar men vara anpassade för äldre. En av studierna påtalar att 

fängelsepersonalen behöver utbildning att upptäcka behov och besvär som kan drabba de 

äldre fångarna. En särskild plan för äldre inom svensk Kriminalvård saknas idag, men skulle 

kunna inrymma utbildning för anstaltspersonal. En amerikansk studie pekar ut äldre kvinnor i 

fängelse som en särskild utsatt grupp, studien visade att de äldre kvinnorna hade sämre hälsa 

än de yngre och att de befann sig i en fängelsemiljö som var anpassad efter yngre friska män. 

Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare belyser att kvinnors hälsa är generellt sämre 

än männens på svenska anstalter, detta identifierar jag som ett forskningsområde som bör 

utforskas. 

Socionomer verksamma inom till Kriminalvården anslutande verksamheter som där möter 

äldre klienter bör verka för att dessas behov tillgodoses och påtala för politiker och forskare 

om de finner ett behov av kunskapsutveckling på detta område. Att belysa de äldres 

levnadsförhållanden kan för Kriminalvården vara ett sätt att se om resurser fördelas och 

utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Regering och riksdag bör se över detta område för att 

minska skillnader mellan olika grupper av äldre i samhället, samt utreda vad kriminalvård ska 

bestå i för äldre som passerat pensionsåldern. 
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Bilaga 1 

Intervju med regional sjukvårdssamordnare 

Jag fick i den inledande kontakten med Kriminalvårdens medicinskt ansvarige rådgivare rådet 

att kontakta den här sjukvårdssamordnaren. Jag skickade därför ett e-mail till denne med 

brevet som informerar om min C-uppsats. Kort därefter ringde denne upp mig och vi hade ett 

meningsfullt och informationsrikt samtal om mitt uppsatsämne samt om hur Kriminalvården 

producerar, organiserar och tillhandahåller vård till klienterna på anstalt. Vi talade även om 

hälsotillstånd och ålder i klientpopulationen. Sjukvårdssamordnaren får min intervjuguide 

skickad till sig och svarar omfångsrikt och skriftligt. Dessa svar kom mig tillhanda i ett sent 

skede av arbetet med denna uppsats. Några av svaren var värdefulla och vi hade ett bra 

telefonsamtal innan. Någon telefonintervju genomfördes aldrig med sjukvårdssamordnaren, 

men jag ändå väljer att använda hans svar i mitt resultat. 

  



49 
 

Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Anna Sjösvärd, jag är student på Socionomprogrammet på Ersta Sköndal 

högskola. Jag läser mitt tredje år och skriver nu min C-uppsats.  

Mitt syfte är att öka kunskapen om hur kriminalvården behandlar sina äldre (60 år och 

uppåt) klienters sjukdomar och besvär och efter vilka förutsättningar. Att göra en översikt av 

innehållet för äldre klienter inom kriminalvården, med anledning av att såväl antalet som 

andelen klienter över 60 år har ökat under de senaste åren. 

Frågeställning: Hur tillgodoser kriminalvården åldrande klienters behov av vård och omsorg? 

Hur kan vi förstå arbetet med äldre klienter inom kriminalvården; Vad påverkar och hur? 

Jag skriver till dig eftersom jag är i behov av att komma i kontakt med personer som har 

kännedom om hur kriminalvården organiserar sjukvård och efter vilka förutsättningar. Jag är 

även intresserad av personer som har kunskap om hur vardagen kan se ut gällande aktivitet 

och sysselsättning för de äldre klienterna.   

Kanske är den personen du eller så kanske du känner till någon som kan hjälpa mig. 

Jag är tacksam för all hjälp, information och tips jag kan få. 

Vänligen 

Anna Sjösvärd 

anna.sjosvard@student.esh.se 
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Bilaga 3 
Hej! 

Tack för din medverkan, den är betydelsefull i mitt uppsatsskrivande. Jag kommer att spela in 

intervjun med en diktafon för att ha större möjlighet att uppfatta svaren korrekt. Ingen annan än jag 

kommer att lyssna till inspelningen av intervjun och inspelningen kommer att raderas efter det att 

uppsatsen blivit godkänd och betygssatt. Informationen som jag får fram genom intervju kommer 

bara att användas till uppsatsen Meddela mig om du inte vill att intervjun spelas in, så genomför vi 

intervjun utan inspelning. Under intervjun får du självklart avbryta din medverkan när som helst.  

Den del av min empiri som jag inhämtar genom intervju med anstaltspersonal kommer vara av 

anonym karaktär. Inga anstalts- eller personnamn kommer att förekomma, med anledning av att 

individer inte ska gå att identifiera eller bli personliga bärare av eventuella utvecklings- eller 

förbättringsområden som jag kommer fram till och vill belysa. 

Du kommer att få läsa resultatet av intervjun när jag sammanställt en, du kommer även att få 

möjlighet att läsa hela rapporten när den är sammanställd. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Sjösvärd 

anna.sjosvard@student.esh.se 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Äldre klienter 

 Från vilken ålder räknas klienten som äldre när denne sitter på anstalt? 

 Vilken aktivitetsnivå har de äldre klienterna jämfört med de yngre? 

 Finns det skillnader och hur ser de i så fall ut gällande sysselsättning mellan olika 

åldergrupper på anstalt? 

 Hur kan de äldre klienternas hälsotillstånd se ut? 

 Vad är unikt för just hälso/sjukvård och omsorgsarbete inom kriminalvården? 

 Var och av vem utbildas de sköterskor som går kurser i kriminalvårdsmedicin? 

 Finns det någonting särskilt att beakta i arbetet med klienterna med avseende på deras 

ålder? 

 Vilka förutsättningar respektive brister/svårigheter har kriminalvården att tillgodose 

äldre klienters behov av omsorg vid kronisk sjukdom, efter operation eller vid 

sviktande hälsa? 

 Hur efterföljs klienten efter avslutad kontakt med sjukvården? 

  



52 
 

Bilaga 5 

Intervjuguide 

Äldre klienter 

 Vad utmärker en omvårdnadsavdelning inom kriminalvården? 

 Hur kommer klienten till avdelningen? (Genom remiss från andra avdelningar, från 

läkare eller som första placering efter dom?) 

 Vad är medelåldern hos klienterna på omvårdnadsavdelningen? 

 Vilka slags sjukdomar och besvär har klienterna på en omvårdnadsavdelning? 

 Vilken kunskap och kompetens har personalen på omvårdnadsavdelning till skillnad 

från övriga avdelningar? 

 Hur kan de äldre klienterna hälsotillstånd se ut på er avdelning? 

 Vad är unikt för just hälso/sjukvård och omsorgsarbete inom kriminalvården? 

 Finns det någonting särskilt att beakta i arbetet med de äldre klienterna med avseende 

på deras ålder? 

 Vilka förutsättningar respektive brister/svårigheter har kriminalvården att tillgodose 

äldre klienters behov av omsorg vid kronisk sjukdom, efter operation eller vid 

sviktande hälsa? 

Samverkan med övriga vård- och omsorgsaktörer 

 Hur samverkar och samarbetar kriminalvården med andra verksamheter som 

exempelvis socialtjänst och sjukvård? 

 Hur efterföljs klienten efter avslutad kontakt med sjukvården? 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 

Äldre klienter 

 Från vilken ålder räknas klienten som äldre när denne sitter på anstalt? 

 Vilken aktivitetsnivå har de äldre klienterna jämfört med de yngre? 

 Finns det skillnader och hur ser de i så fall ut gällande sysselsättning mellan olika 

åldergrupper på anstalt? 

 Hur kan de äldre klienternas hälsotillstånd se ut? 

Organisering av kriminalvård 

 Vilka professioner finns representerade inom personalen på en anstalt? 

 Hur ser personalens kompetens ut i övrigt beträffande specialistkunskaper och 

liknande vidareutbildning? 

 Hur är samarbetet mellan de olika professionerna i er verksamhet utformat? 

 Vad är unikt för just hälso/sjukvård och omsorgsarbete inom kriminalvården? 

 Finns det någonting särskilt att beakta i arbetet med klienterna med avseende på deras 

ålder? 

 Vilka förutsättningar har kriminalvården att tillgodose äldre klienters behov av omsorg 

vid kronisk sjukdom, efter operation eller vid sviktande hälsa? 

 Vilka brister/svårigheter har kriminalvården att tillgodose äldre klienters behov av 

omsorg vid kronisk sjukdom, efter operation eller vid sviktande hälsa? 

Samverkan med övriga vård- och omsorgsaktörer 

 Hur samverkar och samarbetar kriminalvården med andra verksamheter som 

exempelvis socialtjänst och sjukvård? 

 Hur kommer klienterna i kontakt med vård och omsorgsaktörer utanför anstalten? 

 Hur utformas ert arbete med de klienter som utöver psykisk ohälsa också lever med en 

allvarlig somatisk sjukdom? 

 Hur efterföljs klienten efter avslutad kontakt med sjukvården? 


