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Undersökningen hade till syfte att undersöka och belysa häktade personers upplevelser av 

isoleringen som häktad. Syftet var även att belysa häktades isolering utifrån häktespersonals 

perspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse för isoleringen som socialt fenomen.  Då 

jag hade intresse av intervjupersonernas erfarenheter i form av ett utförligt berättande valdes 

kvalitativ metod i form av intervjuer med narrativ karaktär. I bearbetningen av empiri valdes 

kodning utifrån en hermeneutisk tradition. Jag arbetade i flera omgångar med empirin där 

kodning och analys var inspirerad av hermeneutiken. Detta gjordes för att korta ned text och 

finna intressanta och viktiga ord samt meningar som hermeneutiken sedan hjälper till att 

förklara. Teoretiska begrepp utgår berör bland annat skam/makt samt kriminell livsstil. 

Resultatet bygger på teman om de häktades tillvaro som inlåsta och därmed isolerade samt 

personalens bemötandes innebörd. Resultatet påvisade att häktade upplever tillvaron som 

frustrerande samt känslor så som ångest, maktlöshet och ovisshet genomsyrar vardagen. Detta 

på grund av begränsningar av frihet och självbestämmanderätten. Studien påvisar att 

intervjupersoner upplever häktestiden som jobbigast i början av vistelsen. De häktade verkar 

till synes komma in i rutiner samt finner egna strategier för att anpassa sig till situationen som 

inlåst. Känslor upplevs bli kraftigare i samband med inlåsningen och de häktade kan inte 

riktigt sätta fingret på varför det är på detta viset. Häktespersonalen försöker interagera med 

häktade genom simpla fraser i korridoren, stöttande samtal med upprörda individer samt 

störningsmoment för att även försöka finna de tysta. Även om den häktade ej är mottaglig 

samt ej vill ha kontakt med personal, genomför häktespersonalen ändock en insats som passar 

just den individen. 

Nyckelord: häktad, kriminalvårdare, isolering, upplevelser, strategier, känslor 



 
 

 
 

Abstracts 

University of Karlstad, Department of social and psychological studies, Sociology III, Essay 

Title: Locked up- Detainees and prisonguards experiences of the impact of insulation. 

Writer: Catherine Andersson 

Mentor: Liselotte Olsson 

Date: june 2014 

The study was intended to examine and elucidate detainees' experiences of isolation that 

detained. The aim was also to elucidate arrested insulation outside prison personnel 

perspective. This is to get a deeper understanding of the insulation as a social phenomenon. 

As I was interested in interviewees' experiences in the form of a detailed narrative a 

qualitative method was chosen in the form of interviews with the narrative character. In the 

processing of empiricism was coding chosen in combination with the hermeneutic tradition. I 

was working in several installments with empirical data where coding and analysis was 

inspired by hermeneutics. This was done to shorten the text and to find interesting and 

important words and sentences that hermeneutics then helps to explain. Theoretical concepts 

regards shame/power and also a criminal lifestyle among other thing.  Results are based on 

themes related to the arrested existence as locked up and thus isolated and the meaning of 

prisonguards treatment towards arrested. The study indicates that respondents perceive 

detention time hardest at the beginning of the stay. The detainees appear to seemingly get into 

routines and find strategies to adapt to the situation as locked up. Emotions are perceived to 

be more strongly associated with the lock-in and the detainees can not quite put their finger on 

why it is this way. Custody staff are trying to interact with detainees through simple phrases 

in the hallway, supportive conversations with affected individuals and distraction to even try 

to find the quiet. Even if the arrestee is not responsive and not want to have contact with staff, 

conducts detention staff still an effort that suits the individual. 

Keywords: custody, prison officers, isolation, experiences, strategies, emotions 

 

 



 
 

 
 

Förord 

Det som gjort min uppsats möjlig är den hjälp och det engagemang som bidragits från andra 

individer. Jag önskar därmed rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner för deras 

deltagande. Ett särskilt tack till de häktade intervjupersonerna. Att de har låtit mig ta del av 

deras intryck och tankar kring sin tillvaro i häktet samt uppfattningar om kriminalvårdarnas 

arbete är faktum som bidragit till att undersökningen varit tänkbar samt genomförbar.  

Jag vill tacka samtlig personal på häktet som hjälpt mig att genomföra intervjuer i en sådan 

sluten institution.  

Ett stort tack vill jag även framföra till min handledare, Liselotte Olsson för hennes stora 

engagemang och stöd. Utan Liselottes goda samarbete hade uppsatsen varit svår att 

genomföra. Jag är tacksam för att Liselotte under uppsatsens gång givit mig tydlig och 

inspirerande återkoppling och hjälp mig i lärandet om hur en uppsats ska se ut. 

Tack till mina nära och kära för att de tagit sig tid att lyssna på mig vid motgångar samt ett 

tack för värdefulla tips under skrivandets gång. 

 

Karlstad, juni 2014 

 

Catherine Andersson 
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1. Inledning 

Sverige har fått kritik, bland annat från FN:s tortyrkommitté, för att många häktade hålls 

isolerade under långa perioder. Enligt en rapport från Åklagarmyndigheten 2011 häktades 

över 8271 personer under år 2010. Av dessa var 74 procent häktade med restriktioner. 

(Åklagarmyndigheten, 2011) Under häktetiden kan åklagaren begära att en häktad ska ha 

restriktioner. Detta görs hos domstolen. Restriktioner innebär ett slag av begränsningar för 

olika typer av kontakt den häktade kan ha med omvärlden. Det kan handla om att den häktade 

ej får se på tv eller ej får läsa nyhetstidningar. Detta för att reducera risk för att den häktade 

kan påverka en pågående utredning. (Kriminalvården.se) 

Att sitta isolerad med restriktioner är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Våra 

frivilliga besökare har sett att många har farit illa och har påtalat bristerna för 

bland annat lokala åklagare. Röda Korset ser med stor förhoppning fram emot att 

de intagna skall få möjlighet till fler och längre dagliga medmänskliga möten för 

att bryta isoleringen.  

Detta säger Ingela Holmertz, nationell chef i Röda Korset (Tengby, 2014). Sverige 

har vid ett flertal tillfällen kritiserats av European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, (CPT). CPT har som 

uppgift att kontrollera att medlemsstater inom EU följer den Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Vid vistelserna och kontrollerna har restriktionerna resonerats kring och 

de har även kritiserats. Vid kontroller framkom det att häktade med restriktioner 

sitter inlåsta 23 av dygnets 24 timmar. Detta var något som CPT ifrågasatte. CPT gav 

som förslag att lagstiftning ska försäkra att åklagaren är skyldig att framföra en 

rapport och avsiktsförklaring vad gäller de restriktioner som denne har som avsikt att 

belägga en häktad person (http://www.cpt.coe.int/en/states/swe.htm). 
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1.1 Bakgrund 

Att sitta i häkte innebär att vänta. På att en utredning ska bli färdig. Att en rättegång ska bli 

av. Att få en plats i fängelse. Eller på att utvisas ur landet (Kriminalvården.se).  

Ett häkte styrs av regler och lagar. Det pågår en myndighetsutövning som den häktade 

individen måste underställa sig. Då tingsrätten beslutat att den häktade personen skall 

beläggas med restriktioner, blir situationen för den häktade än mer märkbar och påfrestande. 

Detta på grund av att inskränkningen på personens frihet blir mer omfattande.  Restriktioner 

innebär en begränsning av den häktades kontakt med omvärlden, exempelvis att ringa 

telefonsamtal till anhörig. Att sitta inlåst i en cell utan kontakt med sina nära eller den sociala 

omgivningen överlag är, för många, en mycket isolerad tillvaro. Att vara häktad innebär en 

väntan. En väntan på att en utredning om ett brott skall bli klart. En väntan på en eventuell 

dom, kanske en utvisning från landet. Varje dag sitter ungefär 1600 personer häktade i 

Sverige. De häktade får ett eget rum, en liten cell. Den häktade har rätt till en timme i frisk 

luft varje dag. Denna så kallade promenad sker i små burar, oftast formade i ”tårtbitar”. Har 

man tur kanske man får en ”tårtbit” med fönster, har man otur är det höga väggar runtom dig 

med galler i taket. Mat serveras tre gånger per dag då den häktade får en bricka med mat som 

erbjuds. Den häktade får sitta ensam i sin cell för att äta den. Vissa häkten har toalett på 

cellen, på andra häkten måste man som häktad ringa på en vårdare för att de ska låsa upp 

dörren och lotsa till toaletten. Vid restriktioner får intagna ej träffa andra häktade således 

slussas de intagna i korridorerna och de enda personer de häktade får möta är tjänstemän och 

kriminalvårdare. Häktade personer med restriktioner är inlåsta i princip tjugotre timmar av 

dygnet. Detta är en isolering av individen. Verkställigheten ska utformas så att negativa 

följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det är lämpligt och den intagne 

samtycker till det, ska åtgärder vidtas för att ge honom eller henne det stöd och den hjälp som 

behövs (Häkteslagen 2010:611). Att undersöka hur man som häktad upplever situationen 

bakom en låst dörr, hur personen hanterar att befinna sig inom en liten cells väggar och hur 

man får dagen att gå är, för mig, av mycket stort intresse. Det råder idag forskning på 

området, dock endast ett fåtal av studier vilket leder till att jag anser att det finns ett behov av 

liknande studier. I kapitlet Tidigare forskning presenteras studier som genomförts på ämnet. 
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1.2 Problemformulering 

Människan utgörs av en fysisk kropp och den sociala varelsen skapas i samspelet med andra 

människor där en människas existens påverkas av hur vi styr våra liv, men även av 

omständigheter som ligger utanför vår kontroll (Stevens, 1998). Människan är en social 

individ och lever i relation till andra människor. Varje människa socialiseras till att bli en 

social individ. Individen anpassar sig till grupper av människor, personen interagerar med 

övriga gruppen och således finner man vad sin roll är. Personen gör detta för att finna sig själv 

(Trost & Levin, 1996/2004). I och med människans behov av att ha social kontakt anser jag 

det vara viktigt att undersöka hur häktade personer upplever situationen som häktad, i 

synnerhet häktade personer med restriktioner. Detta på grund av att inlåsningen innebär en 

isolering av personen från annan mänsklig kontakt. Det är av vikt att det genomförs studier 

om häktades uppfattningar och hantering av situationen som just häktad och isolerad från 

andra människor och omvärlden. Detta grundar jag på att det råder endast ett fåtal studier om 

isoleringspåverkan samt på grund av att människan har ett behov att i mer eller mindre grad 

att socialisera med andra människor. Det ligger i människans natur. Jag baserar detta på att 

endast ett fåtal svenska studier är genomförda. Det är synnerligen betydande att forska på 

området i och med att Sveriges häktade sitter isolerade under så lång tid. Jag anser det vara 

betydelsefullt att undersöka hur människan hanterar situationer där en ofrivillig brist på social 

kontakt uppstår, något som skapas i samband med häktning. Jag önskar i denna studie bidra 

till ökad kunskap om samt förståelse för hur häktad upplever situationen som isolerad. När 

man försöker söka information beträffande isolering på häkten i andra länder, via 

internetbaser, finner man ej någon information om detta. Studier är således viktigt beträffande 

isoleringspåverkan i andra länder. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är;  

1. Att undersöka och belysa häktade personers upplevelser av isoleringen som häktad. 

2.  Att belysa häktades isolering utifrån häktespersonals perspektiv. Detta för att få en 

fördjupad förståelse för isoleringen som socialt fenomen.  
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1.4 Frågeställningar 

Hur upplever häktade sin tillvaro som inlåst och isolerad? 

Ser häktespersonal isoleringspåverkan hos häktade? 

Hur arbetar häktespersonal i isoleringsbrytande syfte? 

1.5 Avgränsning  

Denna studie ämnar lägga fokus på de häktades historia, det är deras upplevelse jag önskar få 

ta del av och sedan kunna dela med mig av. Jag vill höra deras historia om hur isoleringen 

påverkar dem. Detta är upplevelser som kan uttryckas endast av person som har egna 

erfarenheter. Jag valde att intervjua personal också för att förhoppningsvis erhålla en djupare 

insikt och kanske fler synvinklar på mitt problemområde.   Jag har i min studie begränsat mig 

till att intervjua personer som är häktade för ett grovt brott och de har restriktioner. Jag har 

valt att intervjua två intagna och två kriminalvårdare.  
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2. Begreppsgenomgång 

I detta kapitel redogör jag innebörden för vissa återkommande begrepp inom studien för att 

tydliggöra och förklara. 

2.1 Häktad 

En åklagare begär att en brottsmisstänkt individ ska häktas, och det är tingsrätten som beslutar 

om häktning. För att individen skall kunna häktas framförs krav på att det brott personen 

misstänks för kan ge fängelse i ett år eller mer. Det skall dessutom finnas risk att den 

misstänkte personen avviker, spolierar bevis eller fortsätter den brottsliga verksamheten. De 

huvudsakliga reglerna om häktning och restriktioner finns i 24 kap. rättegångsbalken 

(Kriminalvården.se).  

2.2 Restriktioner 

Åklagare kan besluta att en häktad ska ha restriktioner. Detta innebär att den häktade ej får ta 

emot besök och inte får umgås med andra häktade. Eventuell post granskas av åklagaren och 

den häktade kan få restriktioner som gäller att de inte får se på tv, läsa tidningar, lyssna på 

radio eller på andra sätt följa det som sker i omvärlden. Bestämmelserna anges i Häkteslagen 

SFS nr: 2010:611. Åklagarens beslut om restriktioner prövas av domstolen. Den häktade får 

restriktioner när utredningen av ett brott kan försvåras av att den misstänkta personen har 

kontakt med omvärlden. Rättens beslut i fråga om såväl häktning som tillstånd till 

restriktioner får överklagas utan tidsbegränsning, vilket följer av 49 kap. 5 § 6 och 52 kap. 1 § 

tredje stycket RB (SFS nr: 1942:740 Rättegångsbalken). Oberoende av restriktioner finns det 

möjligheter där den häktade kan mottaga besök. Detta sker iså fall, med beslut från åklagaren, 

under bevakning (Lidberg, 2000). 

2.3 Isolering 

Enligt FN:s specialrapportör kan man definiera isolering så som att en person är avskild i ett 

mindre rum 22-24 timmar per dygn kan betecknas som isolerad.  

FN:s specialrapportör mot tortyr definierar isolering som en fysisk och social isolering av 

individer som är instängda i sina celler i 22 eller fler timmar per dygn. 

(Barnombudsmannen.se). 
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Som häktad i Sverige blir man avskild i varsin cell. Vid restriktioner blir man även avskild 

från kontakt med andra häktade. Då en klient har restriktioner som säger att denne ej får träffa 

andra människor gäller detta samtliga personer utom i huvudsak kriminalvårdare, advokat, 

polis, frivårdsinspektörer, präst och sjukvård på häktet och vissa tillåtna frivillorganisationer. 

Andra personer kan den häktade ansöka om att få träffa. Denna ansökan går till åklagaren och 

beslutet ligger hos denne. När restriktioner släpps har den häktade möjlighet att träffa 

medintagna, detta om det finns intresse för det. En intagen ska ges möjlighet att vistas 

utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det (SFS nr: 

2010:611 Häkteslagen). 
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3. Metod 

I följande kapitel framförs val av metod som använts under studiens skeden. Under följande 

underrubriker finns det delar där det förs ett resonemang kring metoden, i form av egna 

reflektioner. Här beskrivs val av metod, deltagare och miljö, urval, tillvägagångssätt och 

genomförande. Även validitet och reliabilitet, generalisering, behandling av data, etiska 

aspekter, förförståelse samt en metoddiskussion tas upp i kapitlet. 

3.1 Val av metod 

Enligt hermeneutikens tradition skall dess arbetssätt beskriva intervjupersonernas 

erfarenheter. Detta genom att skildra sin mening som de knyter an till varierande företeelser. 

Hartman (2004) beskriver att en teori inom hermeneutiken kan betraktas som sann om denna 

redogör för just den upplevelse den är påtänkt att beskriva. Den anses som falsk om den ej 

lyckas med detta. Hermeneutiken går ut på att det är genom tolkning, mening och förståelse 

som man erhåller kunskap. 

I denna studie önskar jag få kunskap och djupare insikt i hur häktade upplever situationen som 

just häktad och därmed även isolerad. Jag hade vid uppstarten en önskan att få lyssna till hur 

häktade upplever sin situation som just häktad och hur man hanterar inlåsningen. Jag ville 

även undersöka hur isoleringen kan uppfattas och vilka känslor som uppkommer i samband 

med häktning och inlåsning. Jag hade även som mål att få möjlighet att se på problemområdet 

utifrån ett annat perspektiv. Detta handlar om personalens perspektiv. Jag menar att jag, i och 

med intervju med personal, kan öka chanserna till att förstärka viktiga delar av empiri utifrån 

häktades utsago, men även kan det ges möjlighet till att se på situationen från ett annat 

perspektiv. Se på häktestillvaron med andra ögon. 

Efter funderingar kring vilken metod som vore mest lämplig för denna undersökning kom jag 

fram till att kvalitativ ansats är av bästa art och skulle svara bäst till studiens syfte. Enligt 

Silverman (2005) är det betydelsefullt att noggrant begrunda vilket slag av metod som är 

lämpligast. En kvalitativ metod lägger tyngdpunkt vid individens egen berättelse och tolkning 

av sin position (Holme & Solvang, 1997). Jag hade som önskemål att låta respondenterna 

komma till tals i större grad vid intervjutillfällena, jag vill få lyssna till deras historia. I denna 

studie finns intresse av att erhålla berättelser om upplevelser, tankar och kanske känslor vad 

gäller personer som varit föremål för häkte. Den kvalitativa metoden bidrar till ett slag av en 

djupare kunskap och förståelse för det man studerar (Holme & Solvang, 1997). En av 
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fördelarna med kvalitativt genomförande är att det ger en sammanfattande uppfattning om 

problemområdet, detta kan i sig medföra en vidare förståelse för sociala kontexter och 

utvecklingar (Holme & Solvang, 1997). Min kvalitativa ansats genomsyras av den narrativa 

metoden där man låter respondentens historia komma fram i större grad. Jag ställer vida, 

öppna frågor som låter informanten komma till tals i ett berättande av livsupplevelser tankar 

och känslouppfattningar. Jag har i min intervjuguide konstruerat öppna frågor som bereder 

plats för respondenten att komma till tals och berätta sin historia. Jag har även garderat mig 

med flertal frågor i fall jag ej erhållit tillräckligt med information (Johansson, 2005). Hade jag 

valt att arbeta ur en kvantitativ metod hade jag ej kunnat erhålla samma djupa kontext som 

man förhoppningsvis kan erhålla genom intervjuer. Att få ett berättande, och detta ansikte mot 

ansikte ger ej bara ren information om en persons tankar och upplevelser. Man kan även koda 

ansiktsuttryck, suckar och pauser som kan betyda mycket för analysen. Detta är något man ej 

kan erhålla i exempelvis en enkätundersökning. Den kvantitativa metoden ämnar fokusera på 

mer statisk fakta där själva mätningen ofta kan vara av intresse. Dock vill jag påvisa att en 

enkätundersökning skulle vara tillgodo att komplettera intervjumaterialet med. Detta grundar 

jag på att enkäter är ett mer neutralt analysinstrument och att den reducerar risken för att 

intervjuaren på något sätt blir påverkad av intervjusituationen samt informanten. 

3.2 Deltagare och miljö 

Inom kvalitativa studier kan man arbeta med bland annat målinriktade eller målstyrda urval. 

Dessa urval betyder ett icke- sannolikhetsurval. Syftet med målstyrt urval är att välja 

intervjupersoner på ett metodiskt förfarande. Detta för att personerna ska vara relevanta för 

frågorna i intervjuguiden. Vid målstyrt sampel väljs intervjupersoner ut av den orsaken att de 

kan inneha en insikt samt erfarenhet av ett socialt fenomen (Bryman, 2011). Jag har använt 

mig av ett målstyrt urval; Målgruppen för denna undersökning var häktade personer och 

personal vid ett häkte. Min strävan var att erhålla både kvinnor och män i olika åldrar som 

även har olika etniciteter då detta kan komma att ge fler perspektiv eller öka chansen till 

bredare utbud av olika slags intervjupersoners upplevelser.  Jag hade ej som syfte till att 

intervjua häktade som var misstänkta för ett visst slags brott, dock hade jag som önskemål att 

erhålla respondenter som var häktade på grund av misstanke av olika slag av brott och 

önskade även att de hade restriktioner, detta på grund av att isoleringen är som mest tydlig i 

denna fas och att häktade utan restriktioner kan erhålla möjligheten till större slag av frihet, 

inom häktets ramar, än de med restriktioner. Jag hade önskemål att få intervjua en person som 

var häktad för första gången, samt en person som tidigare varit föremål för häktesvistelse. 
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Häktets uppsökare ställde upp för att finna lämpliga och frivilliga respondenter för mina 

kommande intervjuer. Enligt uppsökaren frågade han två häktade personer som genast gav 

godkännande att upp på intervju. Vad gäller häktespersonal hade jag som önskemål att få 

intervjua en vårdare som har flertal år av erfarenhet från olika avdelningar och tjänster från 

häktet. Jag hade även som önskemål att intervjua personal som har tjänst i form av stödsamtal 

med häktade. Detta kunde ha varit till god grund för att finna olika perspektiv vad gäller mitt 

problemområde. Dock fick jag ändra en av respondenterna vad gäller häktespersonal. 

Personen som har arbetat med stödsamtal valde att tacka nej till att ställa upp i studien. Jag 

valde därav att intervjua sammanlagt två kriminalvårdare. Jag har valt att genomföra 

intervjuer med häktade samt kriminalvårdare på ett mindre häkte, i en mindre ort i Sverige. 

3.3 Presentation av intervjupersoner 

Karin 34 år. Första gången hon är häktad och är misstänkt för grovt våldsbrott. Hon beskriver 

att hon har en livsstil som går ut på att missbruka. Hon ser sig ej som kriminell. 

Niklas 19 år. Har varit föremål för statliga institutioner och kriminalvård sedan tonåren. Har 

en kriminell livsstil som han uppger att han lärt sig utifrån det sociala nätverket han har runt 

sig. Menar att han inte har planer på förändring. Anser att han måste vara kriminell för att 

”tjäna” pengar då han menar att han aldrig kan få ett jobb med tanke på sin bakgrund. 

Häktes personal Lars 41 år. Flertal år av arbetserfarenhet inom kriminalvården med adekvat 

utbildning och olika typer av ansvarsuppgifter. 

Häktespersonal Mona 32 år. Flertal år inom kriminalvården. Kriminalvårdare med adekvat 

utbildning. 

3.4 Intervjuguide 

Enligt Kvale (1997) kan man se intervjuguiden som en guide som visar vilka ämnen som ska 

täckas, eller de frågor som konstruerats inför intervjutillfället. Intervjuguiden kan hållas 

tematisk vilket innebär att intervjuaren strukturerar upp frågorna i olika avsnitt där liknande 

frågor berörs samtidigt. Jag har valt att använda mig av en tematisk intervjuguide (Bilaga 2 & 

3). Jag anser att det underlättar i intervjusituationen både för mig som intervjuare samt för 

respondenten, intervjupersonen kan föra ett resonemang som intervjuaren kan koppla, på ett 

lämpligt sätt, till nästa fråga. Ännu en fördel med en tematisk intervjuguide är att det 

reducerar förvirring för både respondent som intervjuare. Kvale (1997) menar att 
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intervjufrågor kan vara tematiskt konstruerade men det är av betydelse att intervjuaren kan 

använda en dynamik i intervjun som skapar ett sampel mellan respondent och intervjuare. 

Syftet var att undersöka och belysa häktade personers upplevelser av isoleringen som häktad.  

Samt att belysa häktades isolering utifrån häktespersonals perspektiv. Därav konstruerade jag 

två intervjuguider (Bilaga 2 och 3) för att särskilja de två huvudteman som innefattar häktades 

samt personals perspektiv. Då häktade och personal ser på isoleringen ifrån olika perspektiv 

valde jag att konstruera olika frågor som bidrog till olika teman i intervjuguiderna.  

Inom vardera intervjuguide konstruerades intervjufrågor som skulle kunna delas in tematiskt 

där intervjuguide häktad (Bilaga 2) delas in i teman så som; häktestillvaro, upplevelser, hjälp 

och stöd. Intervjuguide personal (Bilaga 3) delas in i teman; häktesarbete, kommunikation, 

klientarbete, isoleringbrytande arbete. Jag utgick ifrån min intervjuguide men lät 

intervjupersonen tala fritt och kunde ”bocka av” frågor denne redan svarat på. Jag valde att 

konstruera öppna frågor som ej leder in respondenten till svar. Jag hade följdfrågor uppskrivet 

ifall jag skulle glömma något.  

3.5 Procedur  

Efter godkännande från häktets kriminalvårdschef kunde jag starta mitt arbete inför intervjuer. 

När min intervjuguide konstruerats, redigerats och färdigställts kontaktade jag häktets 

uppsökare, detta efter överenskommelse med Kriminalvårdschefen. Jag skickade ett 

informationsbrev till uppsökaren som lotsade detta vidare till respondenterna efter att de gett 

svar om intresse av intervju. Informationsbrevet berättar vem jag som forskare är och 

beskriver syftet med undersökningen. Informationsbrevet visar tydligt för respondenterna att 

man är helt anonym (Bilaga 1). Jag och häktets uppsökare bestämde lämplig tid för att 

genomföra intervjuerna med de häktade personerna. Väl på plats fick jag och respondenterna 

sätta oss ned i ett av häktets besöksrum för att genomföra intervjuerna. Jag hade fått godkänt 

av kriminalvårdschefen att medtaga en diktafon inom häktets dörrar.  Efter godkännande från 

respondenterna spelade jag in intervjuerna. Intervjuer med häktade tog mellan 37 min- 75 

min. Samtliga informanter talade och förstod svenska mycket bra. Jag började med att 

presentera mig själv och vad syftet med denna undersökning var. Jag började med att ställa 

allmänna frågor för att få oss båda ”varma i kläderna” innan vi kunde gå in på frågor som kan 

uppfattas vara lite jobbigare att tala om. Enligt Kvale (1997) bör man som forskare och 

intervjuare bygga upp en atmosfär där intervjupersonen känner sig trygg för att berätta om 

sina upplevelser och känslor.  

Kommentar [LO1]: Här skulle du 
kunna lägga in några meningar om  vilka 
teman du har i din intervjuguide . T.ex. 
syftet med studien är att  förstå häktades 
och personals upplevelser av isolering. För 
att kunna uppnå syftet konstruerade jag en 
intervjuguide med följande teman. Jag har 
utgått från att personalen och de häktade 
har olika perspektiv på isoleringen och 
därför ser frågorna olika ut. (Sen kan du ge 
något exempel på olika typer av frågor).  
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Intervjuerna med häktespersonal bokade jag själv i samråd med dessa. En av intervjuerna 

genomfördes i häktets personalmatsal. Detta var under en tid då andra ej vistades i matsalen. 

Den andra intervjun skedde i personalens hem på dennes egen begäran på grund av 

föräldraledighet. Samtliga hade arbetat olika länge på häktet och haft olika slag av tjänster. 

Intervjuerna med personal tog mellan 54 min- 70 min. Dessa spelades in med diktafon efter 

godkännande från informanterna.  

Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter varje intervju. Vid transkriberingen skrev jag 

ner allt som sades och andra eventuella ljud som suckar, stånk och även tystnader. I enlighet 

med Arhne och Svensson (2011) bör transkriberingen genomföras så snart som möjligt efter 

intervjutillfället, detta då känslan och intrycken från intervjun är ”färska”. 

3.6 Etiska överväganden 

Behandling av materialet följer de etiska riktlinjer som Humanistisk- Samhällvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002) har fastställt. Detta betyder att alla respondenter 

förbliver anonyma. Ingen information i studien kommer att kunna knytas till de som individer. 

Jag har följt de fyra forskningsetiska huvudkrav; 

Informationskravet- Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Häktets uppsökare fann lämpliga och frivilliga respondenter för 

min studie. Informationsbrevet som jag skickade till uppsökaren lotsade detta vidare till 

respondenterna efter att de gett svar om intresse av intervju. Informationsbrevet berättar vem 

jag som student samt författare i studien är och beskriver syftet med undersökningen. 

Informationsbrevet visar tydligt för respondenterna att man är helt anonym (Bilaga 1). 

Samtyckeskravet- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Samtliga medverkande informerades om att deltagandet är frivillig och att de när 

som helst kan avbryta detta. Ingen var respondenterna bad att få avbryta intervjun.  

Konfidentialitetskravet- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Jag har under studiens gång varit noggrann med att skydda 

informanternas anonymitet. Således har jag avstått från att i detaljerad form skildra 

respondenterna. För att bevara anonymiteten hos informanterna har jag valt att namnge dem 

med fingerade namn, ålder samt år av arbetserfarenhet. Etnicitet är något jag ej beskriver. 

Material har förvarats där endast jag har tillgång. 
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Nyttjandekravet- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Jag har använt insamlad information i syfte endast för denna 

undersökning. Allt inspelat ljud har förstörts efter transkribering. 

3.7 Forskningsrollen 

Denna studie syftar främst till att få en insikt om hur häktade personer kan komma att uppleva 

situationen som inlåst och därmed isolerad. Rollen som forskare i denna studie är känslig. Vid 

studier av ett ämne som kan uppfattas känsligt för respondenterna kan komplicera situationen och 

därmed studien. Enligt Johansson (2005) skapas en typ av maktrelation vid intervjutillfället. 

Forskaren skall ställa frågor, ibland väldigt känsliga sådana, och intervjupersonen bör berätta så 

öppet som möjligt om bland annat känslor och upplevelser. Enligt Arhne och Svensson (2011) är 

en god relation mellan forskare och intervjuperson viktig. Forskaren bör ha en empatisk förmåga i 

sitt aktiva lyssnande. Man bör som forskare först och främst göra sig medveten om denna position 

för att sträva efter att det i så lite mån som möjligt kan påverka det som sägs och det som tolkas 

utifrån den färdiga texten. Enligt Johannson (1997) bör man som forskare visa respekt och inneha 

ett aktivt lyssnande. I mina intervjuer såg jag till att vi hade gott om tid för att inte någon skulle 

känna stress vad gäller exempelvis rutiner och aktiviteter på häktet. Enligt Arhne och Svensson 

(2011), bör man som forskare vara väl förberedd inför intervjuer och ha kunskaper på området 

studien syftar till att undersöka. Jag har tidigare erfarenheter från häktesmiljöer då jag tidigare 

arbetet som vårdare. Detta är ett faktum som jag tror kan ha hjälpt mig vid intervjusituationen. Jag 

menar då att själva miljön inte är främmande och fientligt för mig. Att möta häktade är inget jag 

fruktar eller har känt mig nervös inför. Dock har jag medvetandegjort, i min analys och tolkning, 

att min erfarenhet av häkte kan komma att påverka resultatet. 

3.8 Förförståelse 

Jag som forskare har tidigare erfarenheter från häkte. Jag har varit anställd som vårdare på ett 

häkte och är väl medveten om hur sluten häktesmiljön är. Häktesmiljön är instängd och man 

behöver ledsagas av personal genom dörrarna för att komma fram. Denna studie berör ett 

ämne som kan vara känsligt att arbeta med. Att intervjua häktade personer är en speciell 

situation och kan vara svår sits. Jag menar att man bör vara noggrann med vilka slags frågor 

man ställer och hur man ställer dem. Detta på grund av att individen befinner sig i en trängd 

miljö och i en situation där en fråga kan uppfattas som stötande om man ej, som forskare, är 

väl förberedd. I och med mina tidigare erfarenheter ifrån häktesmiljö kunde jag förbereda mig 

på miljön jag ska intervjua i. Jag anser mig vara väl förberedd även i den bemärkelsen 
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beträffande språket. Jag hade i åtanke att icke använda ett akademiskt språk, detta då språket 

kan uppfattas innehålla svåra och invecklade ord för den ovane. Jag har strävat efter att ta av 

mig mina glasögon som kan vara färgade av mina tidigare erfarenheter av häktesmiljö, detta 

för att få en sådan renodlad tolkning av empirin som möjligt. Jag har en förförståelse av vad 

jag kan förvänta mig av intervjuerna. Detta är något jag försökt lägga undan i varje 

intervjusituation. Det är dock något som kan ha påverkat resultatet. Jag menar att jag 

omedvetet kan ha tolkat resultatet på ett annorlunda sätt än om jag ej tidigare haft erfarenhet 

från häktesmiljön. Det kanske kan handla om ett slags språk som häktade använder som jag är 

van vid, att jag kan läsa dolda budskap. Det kan även handla om eventuella generaliseringar 

jag omedvetet gör i mina tolkningar. Detta är dock något jag försökt att ej påverkas av. 

Mitt önskemål för denna studie var att erhålla respondenter som var häktade på grund av 

misstanke av olika slag av brott och hade restriktioner. Jag anar att resultatet kan ha sett 

annorlunda ut om jag även intervjuat personer som tidigare varit häktade. Jag menar att man 

får ett annat perspektiv på situationen och man får möjlighet att erhålla information som berör 

känslor och upplevelser då man går ut ur häkte. Vidare gällande urval av intervjupersoner 

önskade jag att intervjua personal som har tjänst i form av stödsamtal med häktade på häktet. 

Detta på grund av att informationen om upplevelser och känslor kan beröra ämnen som de 

häktade endast vill dela med sig av till någon de känner förtroende för. Dock valde denna 

personal att tacka nej till att ställa upp i studien.  

3.9 Databearbetning  

Kvale (1997) beskriver att intervjutexten framskrider samtidigt som den tolkas. I min 

databearbetning har jag använt mig av en blandning av tekniken kodning som jag förenat med 

hermeneutisk metodologi.  Jag har därmed läst min transkriberade text för att få en känsla av 

helhet. Därefter har jag gått igenom texten än en gång för att plocka ut viktiga, betydelsefulla 

och intressanta meningskoncentreringar eller enstaka ord. Jag har gjort på detta sätt då jag 

finner kodningen som en hjälp, ett stöd i min senare hermeneutiska tolkning. En hermeneutisk 

tolkning kan enligt Kvale (1997) beskrivas i den form att man som forskare önskar erhålla en 

förståelse för textens innehåll och mening. Man arbetar med textens kontext och försöker 

reflektera över vad som sägs, vad som kan tolkas utifrån, inte bara texten i sig, utan helheten 

av det som sagts. Jag vill påvisa ett exempel i mitt analysarbete.  

Plitar… nej jag vet inte vad jag ska säga. Jag gillar dem inte mycket. Ingen. Ja det 

finns viss personal man gillar, men man gillar dem inte för de är plitar. Hur ska 
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jag gilla någon som låser in mig? Det funkar helt enkelt inte/…/ De uppför sig fult, 

fast här har jag inte sett någon som uppför sig fult, men på anstalt så betedde dem 

sig mycket fult (Niklas, 19 år). 

Detta citat kortade jag ned till ord samt meningar i min kodning. Så som ”plitar”, ”man gillar dem inte 

för de är plitar”. Jag skrev ned ord och meningar och plockade ut de jag ansåg vara av störst intresse. 

Jag gick tillbaka till ordinarie transkribering och läste citatet igen. Och försökte tolka det 

intervjupersonen sa, och vad han faktiskt menade. Jag valde att påvisa citatet samt göra en tolkning av 

dess innebörd. I citatet kan man finna tvetydiga uppfattningar. Han uppger att han ej gillar tjänstemän 

som låser in honom, dock berättar intervjupersonen i samma kontext att han ej träffat personal på 

häktet som uppförs sig illa.  Jag försökte även se på citat samt kodning på andra sätt än den första 

tolkningen där respondenten kan uppfattas som att han ej kan se personen som håller i nyckeln och 

denne faktiskt utgör sitt arbete. 

Ännu en anledning varför jag startade upp min bearbetning av text med kodning som stöd, 

kan jag finna i hermeneutikens analysmodell där Kvale (1997) beskriver hur tolkningen sker i 

en process där man bör beakta korta meningars betydelse som bestäms av hela textens 

mening. Enligt första principen för den hermeneutiska tolkningen bör man i sin tolkningsfas 

ständigt växla mellan delar och helhet av texten. Man bör ta denna cirkulära process i 

beaktande som kan ge än mer djupare förståelse och insikt i sitt problemområde. Texten man 

begrundar och studerar bör förstås utifrån sin egen referensram, man ska uttolka vad texten 

själv säger om ett tema (Kvale, 1997 s 51). Jag kommer i analysdelen presentera tolkning och 

kontext i en tematisk presentation. Detta på grund av jag kan urskilja vissa mönster eller 

teman i min tolkning av intervjuer. 

3.10 Reliabilitet 

Anna Johansson (2005) beskriver reliabilitet så som; Hur väl motstår resultaten slumpens 

inflytande? (Johannson, 2005 s 314). Reliabilitet kan beskrivas så som hur tillförlitlig en 

mätning är och handlar om forskningsresultatets konsistens (Kvale, 1997). Reliabilitet kan 

diskuteras, enligt Kvale (1997) exempelvis då forskaren ställer ledande som kan påverka 

intervjupersonens svar samt lägger egna tolkningar i frågorna. Vad gäller min studie valde jag 

att inte berätta för respondenterna om min erfarenhet som tidigare vårdare på ett häkte. Jag 

anande att detta skulle kunnat ha kommit att påverka intervjupersonernas uppfattning till hela 

studien. Detta då jag ej har vetskap om vad de har för erfarenheter av häktespersonal, eller 

vad de har för uppfattningar av häktespersonal. Det kan även ha kommit att påverka 

intervjupersonernas svar om de haft vetskap om att jag har erfarenhet från häktesmiljö. Jag 
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har vid transkribering varit noggrann samt strävat efter att tolka respondenterna på mest 

korrekta sätt. I och med detta drar jag slutsatsen att min analys av empiri har bra möjligheter 

till att erhålla en god reliabilitet. Dock, som jag tidigare beskrivit, kan mina tidigare 

erfarenheter av häkte ha kommit att påverka resultatet. 

3.11 Validitet 

Enligt Kvale (1997) kan validitet kortfattat förklaras genom frågan Mäter du vad du tror att 

du mäter? (Kvale, 1997 s 215). Kvale (1997) menar vidare att validiteten hänför sig till den 

omfattning i vilken en metod undersöker det den är avsedd att undersöka. Jag anser att denna 

studie har utformats och genomförts på ett korrekt sätt. Mitt urval är passande för min 

frågeställning och genom att intervjua både häktade och personal på häkte möjliggör detta till 

vidare perspektiv. Jag har i mina intervjuguider konstruerat öppna frågor vilket ger möjlighet 

till bred och omfattande information. Exempelvis Hur skulle du beskriva tillvaron som 

häktad? Hur hanterar du tillvaron? Jag har även garderat mig med fler frågor för att inte 

missa viktiga aspekter. Utifrån att jag ställer relevanta frågor till respondenterna som kan 

svara till mina frågeställningar kan man tro att studien visar på mycket god validitet.  

3.12 Generalisering 

Enligt Kvale (1997) generaliserar vi i vardagen mer eller mindre spontant. Utifrån vilka 

tidigare erfarenheter vi har skapar vi olika slags förväntningar i varje unik situation. Detta 

som baserats på tidigare liknande erfarenheter. Enligt Schoefields (1990) är målet att studera 

fenomenet som det är samt att försöka fastställa det allmänna och vardagliga. Man strävar 

efter att utöka likheten mellan själva forskningsfallet och den vidare processen i samhället. 

Jag ämnar ej generalisera resultatet i denna undersökning, dock är det av betydelse att 

undersöka problemområdet som jag beskrivit i kapitel 1. Jag har uppfattningen att det ej går 

att generalisera upplevelser av isolering då intervjuer genomförts med två häktade samt två 

kriminalvårdare. Jag anar att det kan vara problematiskt att försöka generalisera uppfattningar 

om isolering, tankar samt känslor då detta är högst individuellt. Alla individer reagerar olika i 

olika situationer. Ska en generalisering dras bör en gedigen studie genomföra med ett stort 

antal häktade samt tidigare häktade. Detta från flera olika slags häkten samt från olika orter i 

landet. Att även genomföra en grundlig teoriundersökning samt att göra en kvantitativ studie 

hade varit att föredra om det varit aktuellt med en strävan att generalisera. Trots att studiens 

analys kan tolkas som förstärkt av analyser som presenteras i Tidigare forskning bör man 
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ändock ha i åtanke att denna studies empiri och analys ej kan uppfattas som generell för 

samtliga häkten, kriminalvårdare och häktade personer. 
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4. Tidigare forskning 

Vad gäller ämnet huruvida isolering påverkar häktade personer, finner man ett fåtal av 

svenska studier. I detta kapitel presenteras ett urval av aktuell forskning inom ämnet. I 

sökning av tidigare forskning sökte jag via Karlstads Universitets databaser. Detta för i 

förhoppning om att finna studier gjorda i annat land. Dock fick jag ej något resultat på detta. 

Jag valde att söka, via internet, på Divaportal på ord så som häktad samt isolerad. Jag har 

valde att presentera studier som fokuserat samt utgått från häktade personers perspektiv. Detta 

på grund av att syftet med denna studie var att undersöka och belysa häktade personers 

uppfattning av upplevelsen av isoleringen som häktad samt att erhålla intryck kring häktades 

isolering utifrån häktespersonals perspektiv. Jag har vetskap om att studier om 

häktespersonals uppfattningar om häktades isoleringpåverkan kan ha varit av intresse. Jag 

önskade dock fokusera på häktades upplevelser och presenterar därmed endast studier där 

häktades perspektiv är i fokus. 

4.1 Isolering på häkte – ett rättsäkerhetsproblem? 

Anna Bergström (2012) genomförde, våren 2012, en studie inom ämnet kriminologi där hon 

undersökte hur häktade med restriktioner upplevde sin situation. Isolering på häkte – ett 

rättsäkerhetsproblem? 

Bergström (2012) genomförde intervjuer med häktade men även med medarbetare inom 

Nämnden för andlig vård (NAV). Denna nämnd inkluderas av präst, diakon imam osv. som 

besöker häktade som uppskattar tala med någon som ej är personal, och som även har 

tystnadsplikt.  NAV uppfattade de häktades situation som en företeelse som bör beskådas som 

en krissituation. NAV uppfattade att första perioden av häktestiden ansågs som mest 

påfrestande för individen och att ju längre tiden gick utan kommunikation med världen 

utanför desto mer nedstämda blev de häktade. NAV påvisade att just känslan av ovisshet för 

den häktade påverkar dem som mest under häktesperioden.  

Studien visade att de häktade upplevde sin tid som häktad som mycket jobbig. Detta i både 

psykisk och fysisk form. Individerna gav en bild av att man upplevde sig bli behandlad som 

ett djur när man blev inlåst, men att man ändå lärde sig att hantera isoleringen. Som häktad 

skaffade man sig olika strategier för att klara vardagen i häkte, det kunde exempelvis handla 

om att man delade in dagen i mindre delar med olika små rutiner. Dessa rutiner var något 

man, som klient, utformade på egen hand. Detta som en överlevnadsstrategi. Individerna 
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uppfattade att tiden som häktad bidrog till att sinnena avtrubbades i samband med isoleringen 

som påverkar dem en period även efter häktestiden. En av de häktade skildrade att det tar lika 

lång tid som man suttit med restriktioner som det tar att sedan bli "normal" igen, som man 

uppfattade sig själv innan häktestiden.  Stödet från häktespersonal ansågs som obefintlig, 

dock påvisade Bergström (2012)  att ingen av de häktade hade några direkta klagomål på 

personalen.  

Författaren gav intressanta förslag till framtida forskning. Hon ansåg att det vore av vikt att 

studera om det finns skillnader mellan häktade män och kvinnor vad gäller upplevelsen av att 

vara häktad med restriktioner. Detta för att se om upplevelserna är likartade och om, och i så 

fall hur, det är relaterat till kön. Hon gav vidare förslag där en undersökning om upplevelsen 

vad gäller häktningstiden, gjord efter att restriktionerna släpps, vore intressant. Detta för att 

kunna uttala sig om upplevelsen är psykiskt under en viss tid och i så fall hur och hur länge 

(Bergström, 2012). Bergström (2012) utgick ifrån en kvalitativ ansats vilket skapar en djupare 

förståelse för det man undersöker. Hon visar i analysen att häktade upplever den första tiden i 

häkte som mest jobbig och att det tar en period i frihet att återanpassa sig till det normala livet 

igen. Jag finner denna studie som intressant då Bergström (2012) har undersökt fenomen samt 

företeelser som kan kopplas till problemområdet jag fokuserar på. Bergströms (2012) studie 

påvisar synvinklar från NAV vilket jag anser ger ett annat perspektiv än vad min studie 

frambringar. Jag baserar detta på att häktade personer kanske anförtror sig mer till andlig vård 

så som präst och liknande än de kanske gör för en student. Jag finner Bergströms (2012) 

studie intresseväckande beträffande det faktum att ge möjlighet till jämförelse av resultat med 

resultat från min undersökning, samt att eventuella liknelser kan bidraga till en förstärkning 

av min analys. 

4.2 Häktad- Fånge i ovisshet 

Våren 2008 genomförde Linus Jönsson (2008) en kvalitativ studie för polishögskolan vad 

gäller häktades situation. Häktad- Fånge i ovisshet.  I ett kortare format belyste Jönsson 

(2008) de häktade personernas uppfattningar om häktestiden överlag.  

Linus Jönsson (2008) har genomfört studier av häktesutredningar, information och statistik 

från Kriminalvården samt genomfört åtta intervjuer med personer som har erfarenhet från att 

vara häktade. Jönsson (2008) genomförde även observationer på två häkten. Detta för att 

säkra kvaliteten i resultaten utifrån informationsinsamling och intervjuer. Utifrån studien 

finner man bland annat att häktade uppfattade att man behandlas olika av personal beroende 



 
 

19 
 

på om kriminalvårdaren är i äldre eller yngre ålder, man uppfattade även att man som häktad 

behandlas olika utifrån det brott man är misstänkt och häktad på grund av. Stora häkten i 

jämförelse med små upplevdes som olika i den formen att de större häktena ofta genomsyras 

av en hårdare attityd kriminalvårdare och häktad emellan. Man uppfattade även att de större 

häktena inte visade samma personliga kontakt mellan vårdare och klient som man kunde se på 

mindre häkten. Mindre häkten hade överlag större möjlighet till aktiviteter så som 

motionsträning och mer gemensamhet med andra häktade.   

Jönsson (2008) påvisade, i sin analys, att ett missbruk är vanligt förekommande hos de 

häktade vilket är ännu en faktor som spelar roll vad gäller hantera sin situation som häktad. 

De häktade personer som har en bakgrund av missbruk, menade att kontakten med omvärlden 

hade tämligen liten betydelse. Deras uppfattningar präglades istället av abstinens och ångest 

som man kan koppla till deras missbruk. Intagna utan koppling till ett missbruk upplevde 

isoleringen som synnerligen påfrestande. De upplevde att bristen på kontakt med anhöriga var 

det absolut mest påfrestande. De som var intagna mer än tre månader med restriktioner 

upplevde att sinnesstämningen förändrades. Några upplevde en grund till en inre aggression 

och frustration där man hade svårt att definiera den förändrade sinnesstämningen till något 

mer än att man förändras (Jönsson, 2008).  

Bergström (2012) och Jönsson (2008) utgick från en kvalitativ ansats för att få möjlighet till 

en djupare förståelse vad gäller häktades tillvaro. Jag vill även presentera en studie som 

använt sig av kvantitativ metod. Detta för att belysa att den ena metoden ej kan uppfattas som 

bättre än den andra, det beror på vad man ska undersöka. Jönssons (2008) undersökning anser 

jag kan ses som aktuell att påvisa då han tolkar sitt material så som att många av de häktade 

har en missbruksproblematik känslor av bland annat ångest kan upplevas samt att brist på 

kontakt med nära och kära upplevs vara den mest mödosamma faktorn. Detta är fenomen man 

kan återfinna i analyskapitlet. Sammanfattningsvis påvisar Jönsson (2008) i sin analys att 

häktade upplever personalens bemötande på olika sätt beroende på om man är placerad på ett 

mindre eller större häkte, samt att häktade upplever häktessituationen som kantad av negativa 

känslor så som ångest och aggression. 

Jönsson (2008) studie baseras inte bara på intervjuer utan även observationer på häkte. Detta 

kan öka förståelsen för häktades tillvaro, dock kan det även finnas risk för att Jönsson (2008) 

kan ha blivit påverkad av det han sett och de tolkningar han gjort utifrån sin observation.  
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4.3 Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner 

I en undersökning för Kriminalvården har Bengt Holmgren, Thomas Frisell och Bo Runeson 

(2009-2010) genomfört en studie för där man undersökte den psykiska hälsan hos häktade 

personer med restriktioner. Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner.  Författarna hade 

som önskemål att studera den psykiska hälsan hos häktade med restriktioner i jämförelse med 

häktade personer utan restriktioner. Syftet med studien var att undersöka hypotesen om att 

långtidshäktning var ohälsosamt. Författarna använde sig av en kvantitativ metod där 

deltagarna fick fylla i ett självskattningsformulär; GHQ-28 (General Health Questionnaire-

28.) Detta är utformat till att screena psykisk ohälsa. GHQ-28 bestod av 28 frågor, fördelat på 

fyra områden med respektive sju frågor: somatiska symtom, ångest och sömnsvårigheter, 

social dysfunktion, och allvarlig depression. Varje fråga hade fyra alternativ som svarar på 

hur respondenten den senaste tidsperioden har uppfattat sin hälsa. För dem som fyllt i ett 

fullständigt formulär upprepades undersökningen med GHQ-28 efter tre veckor, efter 8, 12, 

16, 20 veckor och var fjärde vecka så länge den häktade personen var kvar i häktet. Man 

genomförde studien från mars 2009 till och med juni 2010 och sammanlagt 1098 häktade 

personer vid Kronobergs häkte i Stockholm deltog i studien. 64 % av deltagarna var belagda 

med restriktioner och resten, 36 %, hade ej restriktioner.  

Studiens resultat påvisade att en psykisk ohälsa var vanligare bland häktade personer med 

restriktioner. Den psykiska ohälsan sjönk i snabbare takt för häktade utan restriktioner än vad 

den gjorde för häktade med restriktioner. Detta kan tyda på att personens frihetsinskränkning 

påverkar i än mer grad då restriktioner beläggs i jämförelse då restriktioner ej beläggs. Var 

fjärde häktad med restriktioner uppvisade psykisk ohälsa under häktestiden och utifrån sin 

studie drar författarna en hypotes att långtids häktning med restriktioner är skadlig för den 

psykiska hälsan. Undersökningen visade skillnader mellan häktad man och kvinna; kvinnor 

hade ofta högre grad av psykisk ohälsa än männen. Detta under den första tiden av 

häktningen, dock återhämtade sig kvinnan snabbare än mannen. Författarna trodde att detta 

kan bero på att kvinnorna får ett bättre välkomnande än männen (Holmgren m.fl. 2010). Jag 

anser att den kvantitativa metoden kan vara till fördel då man vill se siffror på hur ett fenomen 

är fördelat, dock ger det oss ej någon djupare insikt och förståelse i hur och varför siffrorna 

visar som de gör.  

Denna undersökning ser jag som intressant att presentera i och med att författarna använt sig 

av en kvantitativ metod där resultat påvisade att häktade med restriktioner upplevde tillvaron 
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som häktad än mer jobbig än de utan restriktioner, samt att kvinnor ofta hade en högre 

psykisk ohälsa än män. I min analys, i kapitel sex, kan man finna liknande resultat. Dock har 

jag ej intervjuat häktade utan restriktioner, detta är ett förslag som jag ger till framtida 

forskning. Jag anser att jag genom intervjuer, till skillnad från Holmgens m.fl. (2010) 

enkätundersökning, erfordrar en djupare förståelse om hur häktade upplever sin tillvaro som 

isolerad. Jag anar att min analys kan ses som ett komplement till Holmgrens m.fl. (2010) 

kvantitativa analys. Samtliga studier som jag presenterat i Tidigare forskning ser jag som 

påvisande av både liknande samt olikartad analys. Jag ser dock att samtliga presentationer kan 

ses som ett förstärkande av min analys i och med att liknande resultat framträder. 

Detta kapitel har redogjort för tidigare forskning som förts inom ämnet häktades upplevelser 

av inlåsningen samt isoleringen samt varför jag anser att dessa är lämpliga att presentera. 
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5. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer jag att redogöra för adekvata begrepp som hör min studie till.  De 

teoretiska utgångspunkterna relevant för problemområdet och ger möjlighet till en fördjupad 

insikt av resultat. Jag anser att begreppen är högst aktuella då min analys kan kopplas till 

författarnas teorier och resonemang. Syftet med den teoretiska referensramen är att erhålla en 

djupare kunskap samt förståelse av analys vad gäller häktade personers tillvaro.  

5.1 Kriminell livsstil 

Efter analys av empiri fann jag teser som kan påvisa att en del av häktade personer har en 

gedigen kriminell bakgrund. Kriminell livsstil kommer jag att använda mig i analys av varför 

en individ begår en kriminell handling samt utvecklar en kriminell livsstil. Jag ansåg att denna 

teori kan betraktas som lämplig samt intressant då min analys påvisar häktade personer utsago 

som innefattar en gedigen kriminell bakgrund samt ett antisocialt nätverk från sin ungdom. 

Jag ser denna teori som angelägen i syfte till att förstärka analys samt tolkningar av texten. 

Gunnar Bergström (2002) har gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med narkomaner och 

personer som har en kriminell livsstil. Han har arbetat med missbrukare och kriminella 

individer sedan 1970-talet och har omfattande erfarenhet kring behandlingsarbete. I boken 

Kriminalitet som livsstil för Gunnar Bergström (2002) ett resonemang kring hur man kan 

tolka kriminalitet och den kriminella person samt varför man blir kriminell. Jag kommer ej att 

belysa samtliga teorier, dock vill jag presentera en teori som illustrerar hur den kriminella har 

lärt sig själva kriminaliteten. Bergström (2002) menar att den kriminella personen exempelvis 

har växt upp med kriminella föräldrar, anhöriga eller vänner vars handlingar denne tagit efter. 

Enligt Bergström (2002) kan man tolka att om det råder en majoritet av kriminella värderingar 

runtom en individ, är risken större att individen ämnar sitt liv åt dessa icke laglydiga attityder. 

Om förutsättningen för kriminalitet (motiv, drivkrafter, attityder och värderingar) 

är större än förutsättningen att leva ett laglydigt liv- då blir individen kriminell 

enligt denna förklaringsmodell (Bergström, 2002 s 58). 

De som har kriminella vänner och antisociala nätverk löper större risk att bli kriminella. 

Vidare kan teorier om den kriminella livsstilen beskrivas med utgångspunkt från vissa 

grundantaganden. Ett av dessa grundantaganden beskrivs som ” Upprepade brott mot lagar, 

normer och moral”. Här redogörs för den livsstilskriminella personen, en person som tidigt 
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kom i konflikt med rättvisan, där det kan har varit svårigheter med skolan och därefter 

arbetslivet. Bergström (2002) menar att den livsstilskriminella till och med kan se lagar och 

regler som en utmaning. Finns en lag skriven så ska den kriminella bryta mot föreskriften. Ett 

annat antagande som finns beskrivet är motiv till kriminell handling och där ingår ilska/uppror 

som beskrivs som en teori där kriminaliteten bottnar i en ilska mot samhället och världen. 

Bergström (2002) menar att många kriminella ser sina handlingar som ett uppror, en protest, 

ett sätt att ge igen. Denna ilska är något som ursprungligen kan härstamma och vara riktad 

mot olika individer i personens uppväxt. Denna vrede, menar Bergström (2002), har med tid 

riktats mot samhället i stort och individen har svårt till anpassning av förordningar och sätter 

sig därmed på tvären. Bergströms (2002) teoretiska begrepp ser jag som lämpliga att relatera 

till då analysmaterial skildrar vissa respondenters bakgrund där kriminella handlingar utförts 

samt där missbruk förekommit. Bergströms (2002) resonemang anser jag kunna kopplas till 

tolkning av text utifrån frågeställningarna; Hur upplever häktade sin tillvaro som inlåst och 

isolerad? samt Ser häktespersonal isoleringspåverkan hos häktade? Detta då tolkningar av 

text påvisar företeelser i häkte där häktade uppvisar olika slag av erfarenheter samt lärdomar 

beträffande kriminella handlingar. Analysen påvisar fenomen som kan tolkas att vissa 

kriminella individer ser sina gärningar som en protest eller ett sätt att ge igen mot samhället. 

Enligt Bergström (2002) har vissa individer svårt till anpassning av förordningar och sätter sig 

på tvären vilket är ännu ett fenomen som kan återses i analysen. 

5.2 Skam och makt 

Syftet med min studie är att undersöka samt belysa häktade personers uppfattning av 

upplevelsen av isoleringen som häktad. Skam och makt är begrepp som återfinns i analysen 

av empirin, därav finner jag denna teori som betydelsefull. Detta för att försöka öka förståelse 

samt kunskap om häktade personers upplevelser i samband med häktesvistelse. Att försöka 

finna satser som för ett resonemang kring dessa föreställningar ansåg jag som viktigt.  Åsa 

Wettergren är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Hon resonerar i Emotionssociologi 

(2013) kring emotioner och hur de finns inpräntade i alla olika sammanhang. Wettergren 

(2013) beskriver hur våra emotioner styr våra handlingar och hon menar att 

emotionssociologin kan hjälpa oss att förstå oss själva och samhället bättre. Enligt Wettergren 

(2013) uppstår emotioner i relationer och samspel med andra individer. Detta, menar 

Wettergren (2013), innebär att emotioner är anslutna till makt och status samt skamkänslor. 

Hon påvisar att makt, i denna kontext, är ett mått på tillgången till resurser till att förmå andra 

att verkställa handlingar som fyller ens egna avsikter eller krav. Trygghet, rädsla och skuld 
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kan anses vara lägesändringar i maktens dimension. Wettergren (2013) menar att har en 

person stabil tillgång till resurser känner man tillit och innehar egen trygghet i sig själv. Om 

resurserna är begränsade eller om ens inflytande reduceras känner man istället rädsla och kan 

således sträva efter att uppnå något slags makt. Gunnar Bergström (2002) berör ämnet 

makt/kontroll vad gäller den kriminella livsstilen. Han menar att den kriminella personen 

upplever känslor av makt och ett slags styrande då denne begår brott. Detta, menar Bergström 

(2002), bottnar i en dålig självkänsla. Gunnar Bergström (2002) uttrycker att en kriminell 

person har en strävan efter att uppnå en känsla av makt då denne begår brott och att detta 

grundar sig att personen har en skampersonlighet. Wettergren (2013) beskriver att skam spelar 

rollen som ett rättesnöre som ska hålla människan inom ramen för vad som är acceptabelt 

beteende. Detta är något som blir tydligt i barnuppfostran. Skam är en självvärderande känsla, 

där personen betraktar sig själv genom andras ögon och ser en dåligt individ. Vidare kan man 

betrakta den icke erkända skammen som en spiral där man blir arg och skyller på andra för att 

man skäms, vilket leder till konflikter där aggressivitet och skammen göder varandra. Jag ser 

att dessa teoretiska begrepp kan relateras till analysmaterial som resonerar kring 

frågeställningen; Ser häktespersonal isoleringspåverkan hos häktade? samt Hur upplever 

häktade sin tillvaro som inlåst och isolerad? Jag menar att resultatet påvisar att negativa 

känslor så som skam uppkommer i samband med häktning och isolering. Jag ser även de 

teoretiska begreppen som intressanta beträffande en tolkning där man kan tyda att vissa 

häktade personer strävar efter att uppnå ett slag av maktkänsla för att kompensera och kanske 

reducera skamkänslan. 

I Microsociology: Discourse, emotion, and social structure lägger Tomas Scheff (1990) 

tyngdpunkt vid emotioner och dess anslutningar till ett socialt samspel. Han anser att skam 

och stolthet är människan grundliga känslostämningar och att emotionerna står också i motsatt 

förhållande till varandra. Scheff (1990) menar att i samspelet mellan individer finns ett 

samband mellan känslor och människornas handlingar i förhållande till varandra. Scheff 

(1990) uttrycker att det förekommer en mer eller mindre bestämd referens till andra 

människors perspektiv inom individens inre. Ett sådant återgivande åtföljs av känslomässiga 

erfarenheter som erhåller en social betydelse. Enligt Scheff (1990) kan en icke erkänd skam 

bidra till att man drar sig tillbaka från de personer eller situationer som har fått en att känna 

skam, det kan leda till att man blir deprimerad, isolerad och en förslitning uppstår på ens 

självkänsla. Tomas Scheffs (1990) teoretiska begrepp ligger väl till grund för att stärka 

analysens tolkning. Detta baserar jag på att kontexter beträffande skam samt dess ursprung 
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och konsekvenser kan urtolkas ur transkriberat material. Jag ansåg att den transkriberade 

texten tolkades men behövde en förankring till teori för att kunna ge ökad förståelse. Jag anser 

att Scheffs (1990) begrepp kan relateras till frågeställningarna; Hur upplever häktade sin 

tillvaro som inlåst och isolerad? samt Hur arbetar häktespersonal i isoleringsbrytande syfte? 

Jag baserar detta på analysmaterial där det påvisas att häktessituationen kan framkalla känslor 

av skam där vissa häktade väljer att dra sig tillbaka och ej söker hjälp.  

5.3  Totala institutioner 

En del av syftet är även att undersöka hur ett isoleringsbrytande arbete kan utföras. Häkte är 

en institution samt en sluten miljö. Att söka upp teorier eller begrepp där en teoretiker för 

resonemang om institutionens miljö och arbetet som förs innanför väggarna såg jag som 

betydelsefullt redan innan intervjuerna genomfördes. Att använda mig av begrepp myntade på 

60-talet såg jag som intressant samt att det ger en chans att utmana begreppen till modern tid. 

Detta för att undersöka om de fortfarande är aktuella. Erving Goffman (1961) var professor i 

antropologi och sociologi vid universitetet i Pennsylvania. På 1950-talet utförde han inom 

loppet av ett år deltagande observationer på ett mentalsjukhus. Grunden till Goffmans (1961) 

genomgång om totala institutioner, i boken Totala institutioner, utvecklades under den period 

då han uppehöll sig på mentalsjukhus. Detta gjorde han just för att utforska de sociala 

processerna som pågår innanför institutionernas väggar. Syftet var att försöka ge förklaring 

och även ett tydliggörande vad gäller intagnas upplevelser. Vad Erving Goffman (1961) 

menade var att dessa institutioner som han uppmärksammade i samhället kunde granskas 

utifrån det faktum att de intagna levde avskilt från omvärlden. Detta var ett ofrivilligt 

avskärmande. Goffman (1961) beskriver, i Totala institutioner, hur han såg att samhällets 

totala institutioner kunde delas in i fem olika grupper som exempelvis sjukhus och 

mentalsjukhus. En av grupperna var fängelset och det är just denna grupp jag utgår ifrån i min 

analys. 

Goffman (1961) visade på att institutionen, och i detta fall fängelset, är formellt definierat. På 

institutionen levde individer utefter samma förutsättningar där rutiner såg, i princip, likadana 

ut varje dag. Personalen hade ett strikt system där man var styrd av lagar och regler vad gäller 

arbetet med de intagna. Dock kunde man se det ur perspektivet att institutionen är informell 

beträffande att man har att göra med människor. En dynamik i arbetet är ett måste i arbeten 

med människor. Detta arbete, med intagna, skildrades av en ständig process hos personalen. 

Detta vad gäller att hålla sig inom regelverket, men samtidigt arbeta för individens mänskliga 
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rättigheter. Goffman (1961) menade att personalen kunde slitas mellan det faktum att man 

måste upprätthålla skrivna regler, men samtidigt försöka trygghetsgöra tillvaron för den 

intagne. 

När det gäller den enskilde intagne kan tryggandet av att vissa normer uppfylls för 

hans räkning medföra att vissa andra normer måste eftersättas; detta kan inte 

undgå att leda till kinkiga avvägningsproblem. Om en intagen som t.ex. Försöker 

begå självmord ska hållas vid liv, kan personale se det som nödvändigt att ha 

honom under ständig uppsikt eller till och med hålla honom bunden i en stol och 

inlåst i något mindre rum (Goffman, 1961 s. 61). 

Vad Goffman (1961) menar med ovanstående citat kan tolkas så som att då arbetet med de 

intagna i största mån skall utföras så isoleringsbrytande som möjligt och enligt de mänskliga 

rättigheterna. Dock uppkommer det situationer där man, som personal, måste inskränka på 

den intagnes sfär och dennes rättigheter. Detta i syfte till att säkra situation för både intagen 

och personal. 

Erving Goffman (1961) påvisar i sin studie hur intagna på institutioner kan uppfattas bli 

kränkta och förödmjukade. Idag ser det inte ut som på 60-talet då Goffman (1961) gjorde 

denna undersökning. Fysiska kränkningar har reducerats idag. Goffman (1961) menade dock 

att redan vid intagningen uppstår ett slags kränkning av personens jag. I och med att den 

intagne måste genomgå vissa av institutionens rutiner blottar denne inte bara sin fysiska kropp 

utan personen upplever att det som tidigare hållits privat har nu uppfattats blivit utsatt för 

intrång. Goffman (1961) beskrev att det råder vissa intagna som försöker utmana institutionen 

och dess formella regler. Man kan likna den vid Bergströms (2002) skildring av den 

kriminella livsstilen där individen vill göra uppror mot institutionen, mot samhället. Goffman 

(1961) menade att den intagne utmanar institutionen då denne ständigt visar sig som 

omedgörlig. Jag ser att Goffmans (1961) teoretiska begrepp kan förstås beträffande analys av 

frågeställningarna; Hur upplever häktade sin tillvaro som inlåst och isolerad? samt Hur 

arbetar häktespersonal i isoleringsbrytande syfte? Jag menar att analysen påvisar att det 

uppstår en maktrelation mellan personal och häktade där personal har makten i form av att de 

låser in den häktade. Personalen har ansvaret att föra ett isoleringsbrytande arbete för att 

underlätta häktesvistelsen för individen samt att skapa en dynamik beträffande 

säkerhetsarbetet samt klientarbetet. 
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5.4 Stigma 

Detta begrepp anser jag vara intressant då det myntades på 60-talet, och vi kan använda oss av 

det än idag. I analysen kan jag se resonemang som kan kopplas till Goffmans (1963) Stigma. 

Erving Goffman (1963) redogör för hur samhällen kategoriserar befolkningen och visar på 

hur samhället tilldelar kategorierna vissa egenheter som gör dessa grupper till normala och 

icke normala. De icke normala blir så kallat avvikare. Goffman (1963) menar att människan 

betraktar främmande människor och sedan kategoriserar människan denne främling för att 

fastställa olika egenskaper hos denne. Människan utgår ifrån de primära uppfattningarna och 

modellerar om dem till normativa förmodanden. Dock, menar Goffman (1963), är det först då 

vi upptäcker att någon bryter mot dessa skapade normer som vi inser att normerna faktiskt är 

skapade från början. Det är då vi blir varse om att vi faktiskt har förväntningar av egenskaper 

hos personer vi möter. De intryck som vi erhåller i mötet med en person och då vi samtidigt 

tillskriver denne person våra förväntade egenskaper benämner Goffman(1963) som virtuell 

social identitet. De egenskaper som personen faktiskt innehar kallar Goffman (1963) för 

faktisk social identitet.  

Erving Goffman (1963) påvisar att då vi upptäcker egenskaper som står utanför 

kategoriseringens ramar och blir på något sätt olika övriga personer i gruppen, blir denne 

reducerad hos oss. Denne betraktas ej längre som en vanlig och normal människa. Alltså att 

personen uppförs sig och ser ur så som vi förväntar oss. Han ses istället som en olik oss. Han 

avviker från oss som vi anser vara normala. Individen blir utstött och stämplad som ej en av 

oss. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma, enligt Goffman (1963). Detta i och med att 

de ej godkända egenskaperna ses som en oförmåga eller oduglighet. Goffmans (1963) term 

Stigma används här som en benämning på en egenskap som är djupt misskrediterad. Vi som ej 

avviker med en, av gruppen dömd som, negativ egenskap kallar Goffman (1963) för de 

normala. Goffman (1963) skildrar tre olika typer av stigman där jag kommer att utgår ifrån 

den där han beskriver avvikaren som en person som innehar olika fläckar på den personliga 

karaktären. Goffman (1963) menar en person där hederligheten brister på något sätt. Det kan 

handla om att folk sluter sig till egenskaper utifrån vilken bakgrund man har som person. 

Exempelvis om man varit föremål för fängelse, har ett radikalt politiskt uppträdande, 

alkoholism eller arbetslöshet.  Den stigmatiserade (avvikaren) har överensstämmande 

referensramar som de normala. De har faktiskt även samma värderingar. I och med att 

individen inser att hon har en egenskap som hon bör skämmas över inser hon att hon ej är 

accepterad av den större massan, de normala. De normalas behandling utav denne, och 
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skammen som detta bidrar till, kan ge till resultat att individen nedvärderar sig själv och 

degraderar sina egenskaper. Här fastställs den stigmatiserade som just avvikare. Detta i 

jämförelse till de normala. Goffmans (1963) Stigma ger som syfte till att förstärka personals 

utsago. Det transkriberade materialet har analyserats samt tolkats, men materialet var i behov 

av teoretisk förankring i syfte till att ge ökad förståelse samt kunskap. Därav finner jag Stigma 

av intresse samt relevant för att bidraga till ett förstärkande av min tolkning av text samt en 

ökad förståelse för vad som faktiskt sägs i analysen. Jag finner i analysen av frågeställningen 

Hur arbetar häktespersonal i isoleringsbrytande syfte? mönster som kan kopplas till 

Goffmans (1963) begrepp Stigma. Detta baserar jag på personals utsago om hur de bildar sig 

en uppfattning av en nyhäktad genom en okulär granskning. Genom en granskning av yttre 

attribut, uttryck och kroppsspråk kategoriserar personal den häktade personen. Det är möjligt 

att den nyhäktade redan här upplever sig som en avvikare i dubbelbemärkelse. Han är häktad 

och intagen samt att han påskrivs vissa kännetecken av personalen 

I kapitlet har jag redogjort för relevanta begrepp som jag valt i syfte att stärka mitt empiriska 

material. Jag har kortfattat, efter varje avsnitt, beskrivit på vilket sätt dessa begrepp kan 

kopplas till empirin. 
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6. Analys 

Syftet med denna undersökning är att studera och belysa häktade personers uppfattning av 

upplevelsen av isoleringen som häktad samt att erhålla uppfattningar kring häktades isolering 

utifrån häktespersonals perspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse samt ännu ett 

perspektiv på hur isoleringen kan beskrivas uppfattas. Syftet är även att undersöka hur ett 

isoleringsbrytande arbete kan utföras. Resultat och analyspresentation kommer att innehålla 

mindre avsnitt i form av tematisering. Jag börjar med Kriminalvårdare och häktade. 

6.1 Kriminalvårdare och häktade 

I detta avsnitt presenteras resultat som belyser kriminalvårdens arbete, förhållande mellan 

personal och häktad samt hur häktade ser på personal och deras arbete. 

Varje dag genomförs ett omfattande arbete på häktet. Det finns olika typer av tjänster som 

innefattar bland annat vårdare som har den närmsta kontakten med klienterna. Chefspositioner 

av olika slag ansvarar för transporter av klienter till anstalt och liknande, de ansvarar även för 

att säkerheten upprätthålls och håller kontakt med hela rättskedjan som innefattar polis, 

åklagare och tingsrätt.  Vårdaren arbetar på avdelningar med ca tio klienter. Den huvudsakliga 

uppgiften är att bryta isoleringen för de häktade, detta kan innefatta att personen tränar i ett 

gym, kommer ut från sin cell och duschar eller liknande. Andra viktiga uppgifter är att 

upprätthålla vad klienterna önskar få ut av sin dag, detta i den mån det går.  Samtliga rutiner 

som förs vid häktet motiveras, i enlighet med Goffman (1961), på ett sätt som låter förnuftigt. 

Dock kan de häktade uppfatta detta som en förödmjukelse istället. Erving Goffman (1961) ger 

exempel så som att man har säkerhetsregler på häktet, detta innefattar i verkligheten 

inskränkande fängelseregler. På häkten arbetar man för klienterna och förväntar sig inte att 

klienterna skall vara den som ska ta kontakt. 

Jag vet ju att de sitter bakom dörrarna och jag har nyckeln så det är ju upp till mig 

att skapa en bra dag och upp till mig att inse att jag är där för dem och inte 

tvärtom (Mona 32 år). 

Det pågår ett ständigt isoleringsbrytande arbete och man, som personal, tar på sig ansvaret 

vad gäller interaktion häktad - personal.  

Det är klart att det är jag som ska ta initiativet. Det är det jag är där för (Mona 32 år). 
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Häktespersonal har en medvetenhet vad gäller sitt arbete att interagera med den isolerade 

häktade. Häktade personer med restriktioner får, i princip, endast träffa häktespersonal, 

åklagare, polis och advokat. Detta bidrar till att häktespersonalen nästan är den enda sociala 

interaktion de får på en dag. Hur interaktionen mellan personal och klient är, fyller en 

betydande funktion för hur dagen skall bli. Detta beträffande både personal och klient. Då 

personalen och rutiner styr dagen i häktet är det viktigt att klienten känner sig sedd. 

Det är tur att det är bra personal /…/ Man känner sig liksom inte dömd av dem./…/ 

Alltså de frågar är det ok nu? Är det ok att jag stänger dörren nu? De är väldigt 

så, särskilt på kvällen. Man tror ju inte det, men sådana småsaker gör så mycket. 

När man sitter inlåst och de kommer och frågar; vill du ha din vanliga apelsin? De 

vet vad man vill ha och man känner sig sedd liksom. De är väldigt lyhörda (Karin 

34 år). 

Karin menar att det är de små tingen som gör att man känner sig uppmärksammad. Personal 

ser faktiskt individen, och inte brottet denne sitter misstänkt för. Erving Goffman (1961) 

skriver att en viss kommunikation sker mellan de intagna och personalen. Goffman (1961) 

menar dock att kommunikation, detta på sextiotalet, sker på ett ytterst formellt och reglerat 

sätt, att samtalen förs i en särskild ton där personal tenderar att upplevas som överlägsna och 

de intagna som skuldbelastade.  Hur häktade uppfattar personal på institutioner varierar. Dock 

menar Goffman (1961) att vara inlåst och därmed lever i en begränsad värld uppskattar man 

små ting. Jag vill koppla detta till att häktespersonal faktiskt kommer ihåg att den intagen 

brukar välja frukten apelsin, som beskrivs i ovan citat. Dessa små företeelser kan uppfattas 

som banala att uppskatta i frihet. 

Niklas inleder sina uppfattningar, vad gäller häktespersonalen, med att konstatera att ”plitar” 

inte är några han vill ha att göra med. Han berättar att han har svårigheter med att gilla en 

person som låser in honom. Han kan ej se personen som håller i nyckeln och denne faktiskt 

utgör sitt arbete. 

Plitar… nej jag vet inte vad jag ska säga. Jag gillar dem inte mycket. Ingen. Ja det 

finns viss personal man gillar, men man gillar dem inte för de är plitar. Hur ska 

jag gilla någon som låser in mig? Det funkar helt enkelt inte/…/ De uppför sig fult, 

fast här har jag inte sett någon som uppför sig fult, men på anstalt så betedde dem 

sig mycket fult (Niklas 19 år). 
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Utifrån Niklas berättelse kan man ana tvetydiga uppfattningar. Han uppger att han ej gillar 

tjänstemän som låser in honom då han är misstänkt för ett brott. Dock berättar han i samma 

kontext att han ej träffat personal på häktet som uppförs sig illa. Jag vill hänvisa till Erving 

Goffmans (1961) Totala institutioner där det beskrivs att förhållandet mellan personalen och 

den intagne som rent konkret är så tydligt i och med att personalen har nyckeln och faktiskt 

låser in den intagne ensam i en liten cell. Man kan se en tydlig makt i nyckel som tenderar att 

påverka den intagen, i detta fall Niklas. Själva inlåsningen uppfattar Niklas som negativ. 

Detta i och med att, i enlighet med Erving Goffman (1961), makten ligger hos den som bär 

nyckeln. Man kan även se att klyftan växer i och med att personalen har nyckeln och låser in 

den intagne. Personalen har makten att konkret stänga ute den intagne från övriga samhället. 

Personalen arbetar utifrån strikta regler och rutiner och på en institution krävs det 

ansträngningar från både intagna och personals sida för att undvika bråk och besvärligheter. 

Niklas citat kan analyseras utifrån maktsynpunkt beträffande Wettergrens (2013) diskurs. 

Utifrån Wettergrens (2013) kontext kan vi tolka att själva häktestillvaron och dess brist på 

självbestämmande har utvecklat en avsaknad på tillit och kanske även en rädsla hos Niklas 

vilket leder till att en maktrelation skapas mellan honom som häktad och personalen som blir 

”de som har makten” (Wettergren, 2013). Detta avsnitt har belyst hur häktespersonal arbetar 

samt hur relationen mellan personal samt häktad kan se ut. Avsnittet har påvisat svar på; Hur 

arbetar häktespersonal i isoleringsbrytande syfte? Analysen visar att häktespersonalen 

påbörjar arbetet redan då klienten anländer till häktet i form av att etablera en kontakt och ett 

gott första möte. Häktespersonalen arbetar isoleringsbrytande i form av att låta klienten få 

motionera i ett motionsrum eller att interagera genom att visa att man ha sett och faktiskt 

kommer ihåg klienten och dennes intressen och/eller behov.  

Avsnittet har belyst kriminalvårdens arbete, hur förhållandet mellan personal och häktad kan 

ses samt hur häktade ser på personal och deras arbete. 

6.2 Isolering 

Under följande avsnitt visas resultat beträffande isolering av häktade samt hur de häktade 

uppfattar isoleringen. Samtliga häktestider varierar. Det kan handla om dagar eller veckor, det 

kan även handla om månader och i vissa fall år. Alla häktade får ej restriktioner, men de som 

beläggs med detta blir mer påverkade av isoleringens inverkan och är i än mer behov av 

isoleringsbrytande åtgärder. Vad gäller isolering kan man beskriva att den direkta påverkan 

startar redan när individen blir anhållen och placerad i arresten. Arrestcellerna beskrivs som 
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tomma rum, med endast kudde och filt att sova på. Spartanskt är bara förnamnet och 

inlåsningen i cellerna uttrycks vara en chockartad upplevelse. Denna upplevelse kantas ofta av 

känslor så som ångest, panik och ovisshet. Inom tre dagar kan beslutet om häktning tas. 

Således förflyttas individen till häktet. Häktesceller är litet mer inredda och här kan klienten 

sova på en träsäng med madrass. Om restriktioner tillåter finns även tv och radio på rummet.  

I början vet jag inte hur jag gjorde, jag minns inte ens de första dagarna. I 

arresten där får man inte ha någonting. Ingen säng eller någonting, inga 

sängkläder, man har en kudde och en filt och man sover på papperslakan. 

Eftersom jag aldrig varit här… alltså man undrar vad det är frågan om, man blir 

behandlad som djur. Alltså jag förstår det nu när jag varit här, det kommer in 

många i arresten man kan ju inte ha en massa sängkläder men det är fruktansvärt. 

Hur man håller sig samman ja man måste ju, man sover, det gjorde jag försökte 

sova, jag vaknade bara när de gav mig mat liksom jag låg och grät i tre dagar 

liksom usch (Karin 34 år). 

Karin berättar sin upplevelse om att bli anhållen och placerad i arresten, för att efter några 

dagar bli häktad och förflyttad till häktet. Hon beskriver den enkla inredning i cellen och 

uppger att hon känner sig behandlad som ett djur. Detta kan man även finna som resultat från 

tidigare forskning (Bergström, 2012) Karin fortsätter och berättar att hon nu förstår varför 

cellerna ser ut som de gör. Hon menar att hon förstår att det ej kan var betydande inredning i 

arrestceller då det bland annat kommer berusade personer som kan skada sig på denna 

inredning och eftersom man ej stannar mer än högst tre dagar kan man ej ha riktiga lakan då 

det skulle bli mycket tvätt. Goffman (1961) beskriver hur den intagne kan uppfatta en 

förnedring i att bli inlåst i en cell med solkiga sängkläder och att behöva bära institutionens 

slitna kläder. Toaletten kanske ej är ordentligt städad men klienten blir inlåst och blir tvungen 

att använda den smutsiga toaletten. Goffman (1961) ser att inte bara det faktum att individer 

blir berövade sin frihet, de upplever ytterligare kränkning mot sig som person då rummet eller 

cellen och andra attribut som institutionen tillhandahåller är av dålig kvalitet, smutsigt och 

slitet. Goffman (1961) menar även att de bekvämligheter många av samhällets invånare är 

vana vid så som att sova ostört i en mjuk säng är ett faktum som återspeglar en förlust av 

självbestämmande. I denna kontext kan man ana en gestalt av skam. I och med att personen 

kommer till arrest och häkte och inser att utbud av tillgångar till fina och rena attribut är 

mycket begränsade är ett faktum som kan framkalla en självvärderande känsla, där personen 
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betraktar sig själv genom andras ögon och ser en dåligt individ. Att just den häktade personen 

ej är värd bättre än att gå i gamla solkiga kläder och sova på slitna lakan (Wettergren, 2013). 

Att bli anhållen och sedan häktad uppges vara en fasa, en skräck. Att man praktiskt taget blir 

inlåst, mot sin vilja. Häktespersonal berättar att de utnyttjar arrestens spartanska utrustning i 

av from att delge klienten en mer positiv bild av vistelsen när nya klienter anländer till häktet. 

Från att ha varit inlåst i en arrestcell som innefattar i princip endast en madrass och filt leder 

presentationen av häktescellen till en företeelse som klienter uppskattar. Klienterna kan uttyda 

känslor så som lättnad, litet hopp om nya vistelsen som kan innebära att kunna fördriva tiden 

med exempelvis tv som de ej haft i arrestcellen. 

Vi har ju lite tur då det är väldigt ofräscht i arresten så när de kommer till oss 

brukar de nästan pusta ut när de inser att de får det bättre hos oss med säng tv och 

dagstidningar om det är godkänt. Så människan verkar fungerar att man blir lite 

mer nöjd att får träffa mer människor och blir sedda på annat sätt än i arresten 

(Mona 32 år). 

Citatet beskriver hur arresten som uppfattas som väldigt negativ används i jämförelse med 

häktet. Detta för att häktet då kommer uppfattas som mer positivt. Flertalet av de häktade 

personerna har ett trasigt liv utanför häktesväggarna. Många lever med ett aktivt missbruk och 

en del är hemlösa. Här finns det positiva i att individen kommer ifrån droger och kriminellt 

nätverk. En annan positiv faktor är att personer kan vila, äta upp sig och få tak över huvudet. 

På häkte arbetar man aktivt för att bryta isoleringen och varje häktad person blir olika 

påverkad av isoleringen. Upplevelsen av den omedelbara inlåsningen ter sig olika beroende på 

om det är första gången man blir häktad eller om man varit det tidigare. 

/… / de som har restriktioner är ju mer isolerade än de utan/…/ så det är klart att 

isoleringsbrytande åtgärder är väldigt bra och gör jättestorskillnad (Mona 32 år). 

Hur stor påverkan vet man ej, ovissheten baserar personalen på att när de häktade lämnar 

häktet avslutas ärendet. Någon mer information om hur den före detta häktade mår i frihet får 

häktet ej. Dock kan det återkomma tidigare häktad person som berättar för personal hur denne 

upplever tiden i frihet. 

Inlåsning, jag har hört så många historier av intagna men jag tror inte vi får höra 

ens 10 % av påverkan. Det är bara att prova själv att bli inlåst en kvart så känner 

du själv vilken panik. Det är personer som när de blir frisläppta vill, de inte bo i 
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hela huset så de bor i förrådet, så att frun kommer in med maten.  Han vill liksom 

inte sitta i köket och äta, detta är sant, tills han vant sig vid sovrum vardagsrum, 

att se på tv. Det blir för mycket. Det finns personer som inte går ur huset på flera 

dagar, att de känner panik när de ser för mycket folk. Många tror att när de släpps 

kommer de göra massor men man fixar inte det, det blir för mycket (Lars 41 år). 

Kontexten visar en klar påverkan av inlåsningen. Detta är något som varierar från person till 

person och lika viktigt att tänka på i alla unika fall. Där isoleringens påverkan är tydlig visas 

när häktade upplever känslor av olika slag. Det kan handla om att en klient får ett negativt 

besked, vilket gör denne upprörd. Kanske mer upprörd än personen hade blivit utan 

inlåsningen som en bidragande faktor. När en häktad känner sig lite nedstämd uppfattar 

klienten känslorna som närmare ångest. Känslorna verkar bli förstärkta i och med inlåsningen. 

Ovan kontext kan man återfinna i tidigare studier där resultat påvisat att ångest och 

nedstämdhet (Bergström, 2012). I detta avsnitt kan man urskilja svar på hur häktade upplever 

sin tillvaro som inlåst och isolerad, hur individen påverkas av isoleringen samt vad 

häktespersonal kan uttyda för isoleringspåverkan hos häktade.  

Avsnittet påvisar vilken isoleringspåverkan häktningen har på individen samt svarar på Hur 

upplever häktade sin tillvaro som inlåst och isolerad? Att bli häktad uppges vara en fasa, en 

skräck som kan utveckla känslor av skam då individen skäms över det brott denne sitter 

häktad för samt för själva företeelsen att individen blir inlåst och berövad på frihet samt 

tillgångar denne är van vid. Detta bidrar till en upplevelse av att en häktad person ej är värd 

bättre. Avsnittet har belyst hur häktade personer uppger sig uppleva tiden som häktad samt 

hur isoleringen påverkar dem. 

6.3 Strategier 

I detta avsnitt påvisas olika slags strategier man kan uppmärksamma hos häktade och 

personal. Jag menar att i olika situationer använder sig individen av strategier för att överleva 

eller kunna genomföra sitt arbete.  

En av de kriminalvårdare jag intervjuat uppger att personal behandlar klienter likadant oavsett 

vilket brott de är misstänkta för och en kontakt mellan personal och klient upprättas redan från 

start.  Alla personer som kommer till häktet har olika bakgrund till varför man är där och det 

gäller att som vårdare kunna läsa av olika typer av signaler hos den nyhäktade. Det är även 

viktigt att man redan i detta tidiga skede försöker skapa ett slags kontakt med klienten. Detta 
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kan man, både som klient och personal, ha god nytta av under resten av häktesvistelsen. Att 

skapa en kontakt möjliggör en tryggare start för klienten men även ger det ett bra läge för 

personalen att försöka bedöma klientens psykiska och fysiska status. Vårdaren försöker läsa 

av den nyhäktade på exempelvis kläder. 

När det kommer en nyhäktad då har personalen oftast redan börjat, man pratar 

med klienten han håller på och byter om. Det första jag gör är att försöka läsa av 

kroppsspråket och kläderna han har på sig, skicket på skorna /…/ om han ser 

påverkad eller ledsen ut, allt! Jag försöker etablera en kontakt och se hur långt vi 

kommer att nå varandra under resten av inskrivningen, några fraser, tjena läget! 

Då märker man oftast om han vill prata eller inte. Utifrån svaret på det fortsätter 

man med resten av jobbet, är han kort och inte vill prata då gör jag det mer 

formellt/…/ (Lars 41 år). 

Man ska inte tänka på brottet, det är ju människan som är i fokus, man ska tänka 

på att de är inte dömda än, och om de blir dömda så ska vi se till människan 

bakom brottet så vi ska behandla alla lika, det spelar ingen roll, vi behandlar alla 

lika/…/ (Lars 41 år). 

Ovan citat visar på en strategi i sitt närmande av häktade personer. Som personal läser man av 

hur klienten uppför sig och i vilket skick man kan bedöma kläder och skor vara i. Detta för att 

försöka få en uppfattning av vad man kan tänkas ha att göra med för person. Man kan ana 

flertal år av erfarenhet hos personal som, vad man kan tro, utvecklats till ett slag av 

människokännande. Personalen scannar de av den häktade personens utseende och gör ett 

slags bedömning av denne. Beskrivning kan kopplas till Erving Goffmans Stigma (1963). I 

och med en granskning av yttre attribut, uttryck och kroppsspråk och vårdares kategorisering 

av häktad person kan det vara möjligt att den nyhäktade redan här upplever sig som en 

avvikare i dubbelbemärkelse. Han är häktad och intagen, han påskrivs vissa egenskaper av 

personalen (Goffman, 1963). Utifrån Goffmans (1961) studie på mentalsjukhus under 

sextiotalet visar hur intagna upplever sig blottad i och med intagningen och dess rutiner som 

bör genomföras. Att bara blir betraktad av personal kan uppfattas som en kränkning, att sedan 

behöva klä av sig inför personalen kan förstärka känslan av kränkning. Man skulle kunna 

uppfatta citatet som en situation där en skamkänsla uppstår hos den häktade i och med de 

procedurer denne bör gå igenom vid inskrivning på häkte (Scheff, 1990). 

I varje häktescell finns en knapp, en så kallad cellkommunikation. Detta fenomen, i form av 

en knapp, är något som kan komma att uppfattas som onaturlig i skapandet av ett mänskligt 
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möte. Detta i högsta grad utifrån klientens perspektiv. Det används en strategi som går ut på 

att personalen stör klienten. Det finns klienter som inte vill vara till besvär, det finns de som 

ej vågar kontakta personalen och det finns klienter som mår dåligt psykiskt. Då kan man 

använda sig av denna störningsstrategi. Som personal kan man knacka på dörren, fråga om 

klienter behöver något, kanske vill ta en dusch eller liknande. 

/… / men då får man dock förstå att gå och ringa på en knapp först kan ju vara 

hämmande i det de vill säga, de kanske vill säga det direkt på en gång. Så där, så 

man får ju förstå att det sättet att ta kontakt kan vara hämmande kan jag tro, så det 

är ju bra om man tar kontakt med dem och störa istället mer för att höra hur de 

mår och om de vill ha någonting sagt menar jag. Det känns ju kanske inte så 

naturligt att gå och ringa på en knapp för att få mänsklig kontakt (Mona 32 år). 

Mänsklig kontakt är ej vanligt förekommande vad gäller häktade personer. Man är som 

häktad inlåst i cirka tjugotre- tjugofyra timmar per dygn, därav ser personal på häktet att 

isoleringbrytande åtgärder som mycket viktiga. Här kan man tyda att personalen försöker 

reducera skamkänsla för den häktade genom att erbjuda sin hjälp innan den häktade ens 

behöver be om det. Dock kan man i enlighet med Bergström (2002) tolka att situationen kan 

uppfattas, av den häktade, som en förstärkning av makten som personalen besitter i och med 

att de har nyckeln och de styr den inlåstas vardag. 

Häktespersonal har adekvat utbildning och en god erfarenhet vad gäller människor i pressade 

situationer. Samtliga häktade är i olika behov av stöd, andra vill inte ta emot stöd. Niklas 

anser att han ej fått någon hjälp eller något stöd av personalen. Dock har personal hjälpt 

Niklas att ansöka om samsittning. Detta i och med att Niklas ej vill ha något med personalen 

att göra, man kan då bryta isoleringen i form av samsittning. Niklas har fått beslut av 

åklagaren att samsitta med en annan häktad ung man med restriktioner. Vid samsittning kan 

man umgås med annan häktad då verksamheten tillåter. 

Jag får ha samsittning med en kille så vi ska dit sen. Det är bara han jag får träffa 

men det gick genom åklagaren de har kollat om jag får ha samsittning. Det är 

bättre än att vara ensam. Så vi har promenad tillsammans så det är bra (Niklas 

19). 

Niklas uppskattar sällskapet och han har en kamrat att prata med. Karin uppger att personalen 

visar gott engagemang för att hjälpa henne.  
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Personalen är ju väldigt bra, de tittat till en, jag fick ha luckan på dörren öppen för 

jag mådde så jäkla dåligt. De märker ju det, de är väldigt observanta så de frågar; 

Hur mår du egentligen, hur går det? De gör sitt bästa det gör de verkligen, det 

känner man (Karin 34 år). 

På häktesdörren finns en liten lucka som endast personal kan öppna utifrån. Denna lucka, 

berättar Karin, låter personal vara öppen i samband med symptom av kvinnans ångest och 

oro. Att, som personal, visa att man bryr sig och en liten handling hjälper vissa av de häktade 

att må bättre och lättare kan klara av inlåsningen. Andra vill ej ta emot stödet. Mellan vårdare 

och häktad finns det ett avstånd, det är en maktrelation som kan uppfattas på olika sätt.  

Institutioner är, enligt Erving Goffman (1961), en formalistisk organisation där det råder en 

klyfta mellan personal och intagen. Han menar att personalen arbetar under vissa tider och 

kan sedan integrera med samhället i frihet, medan de intagna är fast i sin cell ovetande om vad 

som sker i samhället utanför murarna. I och med denna skillnad som råder för personal och 

häktad påvisas ett initiativtagande från personals sida som uppmärksammar häktade personer 

(Goffman, 1961). Stycket har behandlat hur kriminalvårdare arbetar för att närma sig klienten 

redan från start samt påbörjar en kontakt. Detta är ett fenomen som personalen försöker 

utveckla för isoleringsbrytande åtgärder. Avsnittet påvisar vilka typer av strategier 

häktespersonal samt häktade personer antar för att kunna genomför sitt arbete samt överleva 

tiden som häktad. Avsnittet har gett svar på Hur upplever häktade sin tillvaro som inlåst och 

isolerad? Hur arbetar häktespersonal i isoleringsbrytande syfte? Resultatet visar att personal 

läser av klienten och gör ett slags bedömning av denne för att kunna vidareutveckla en 

kontakt samt relation med den häktade. Personalen använder sig av en störningsstrategi för att 

uppmärksamma de häktade som ej ber om hjälp. Vad gäller de häktade finns det strategier 

som häktet kan erbjuda så som att ha samsittning där två klienter får ses under vissa 

premisser. Andra strategier är att klienten ber om hjälp vid känsloladdade situationer. 

Stycket har visat på diverse strategier den häktade antar för att överleva samt 

handlingsstrategier personal tar till för att kunna genomföra sitt arbete. 

6.4 Upplevelser, tankar och känslor 

Följande del redogör för häktade upplever situationen i häkte samt vilka slags känslor och 

tankar som uppträder i samband med häktesvistelse. Niklas är en återkommande 

institutionsklient. Han menar att människan vänjer sig vid att bli inlåst, han menar att det blir 

till en vana att låsas in. Niklas har varit föremål för statliga institutioner och kriminalvård 
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sedan femton års ålder. Han tror att om han ej tidigare blivit inlåst i och med ungdomsvård 

hade han upplevt häktesisoleringen än mer jobbig. 

Jävligt tråkigt och segt i häktet, jag vet inte jag kanske hanterar det bra men jag 

kanske är van. Om jag inte varit här tidigare och sen blir häktad då hade jag nog 

inte klarat det jag tror jag, hade varit förstörd. Jag tror inte jag hade hanterat det 

alls, nu har jag fått lite skolning om man säger så. Men jag tror inte jag hade 

klarat det om jag inte haft det. Jag tror jag hade brutit ihop (Niklas 19 år). 

Niklas berättar att häktesmiljön och dess inlåsning är jobbig men att som återkommande 

klient vänjer man sig vid miljön och hanteringen av den. Att bli inlåst och ej kunna styra över 

sin tillvaro fullständigt, som man är van vid, blir en stor omställning för människan. Enligt 

Goffman (1961) menar att en kränkningsprocess startar då en person blir inlåst på institution 

och individens civila jag börjar allteftersom avskalas genom att underkasta sig regler och 

rutiner. Ju längre man är inlåst desto mer ”avskalad” är man. Niklas som har varit föremål för 

institutioner i flertal år har mer eller mindre vant sig vid isoleringen. Är man ej van vid 

inlåsning är upplevelsen desto värre. Man kan koppla Niklas uttalande till Bergströms (2002) 

teori om den kriminella livsstilen där det råder en kategori av kriminella som utvecklat sin 

destruktiva karriär genom att lärdom. Att denne har lärt sig hur man ska bete sig och vilka 

handlingar man ska begå. Man kan ana att Niklas lärt sig hur man beter sig inom den 

kriminella livsstilen och således vänjer sig mer eller mindre till upplevelsen av att leva inlåst. 

Karin berättar att känslor av panik och cellskräck infinner sig. 

Det är fruktansvärt särskilt i början, särskilt i början alltså när de stänger dörren. 

Den här stora tunga dörren. Alltså, jag fick panik och man vet inte vart man ska ta 

vägen. Man är så inlåst. Det går inte att förklara, nästan cellskräck. Det känns ju 

fruktansvärt, man blir ju… man hamnar så lågt man kan (Karin 34 år). 

Beskrivningen skildrar upplevelser av starka känslor och man känner att man nått botten. En 

känsla av skam i enlighet med Wettergren (2013) infinner sig då Karin får känslor av att hon 

är på botten. Niklas beskriver hur han hanterar känslomässiga situationer. Han menar att när 

man sitter inlåst behöver inte känslorna utlösas av något specifikt fenomen. De bara kommer. 

Han uppger att känslorna blir starkare i häkte.  

Här i häktet blir alla känslor mycket starkare. Alltså blir jag arg blir jag riktigt 

arg, och blir jag ledsen blir jag jätteledsen, men det är så det är bara så. Speciellt 

när du är arg, jag vill förstöra allting, jag vill skada någon och ibland blir det så 
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jag måste kontrollera min ilska då. Jag vet inte, jag gör armhävningar läsa bok, 

men när jag blir arg… jag kan slå i väggen också ibland. Ja, det är mycket. Man 

får inte ut energin. Gymmet är bra att få sin energi på (Niklas 19 år). 

Niklas beskriver vilka verktyg han använder för att kontrollera sin ilska eller få utlopp för sina 

känslor. Det handlar även om energi som kroppen behöver göra av med. I och med att 

isoleringen bidrar till ett mer passivt leverne än människan är van vid lagrar kroppen mer 

energi som man bör få utlopp för. Detta exempelvis på häktets gym. Niklas utsago kan även 

tolkas som en kontext där en kriminell livsstil ligger till grund och där ingår ilska uppstår som 

riktas mot samhället, kanske myndigheter samt världen överlag (Bergström, 2002). Bergström 

(2002) ser att vissa kriminella individer ser sina gärningar som en protest eller ett sätt att ge 

igen. Enligt Bergström har somliga individer svårt till anpassning av förordningar och sätter 

sig på tvären och, som i Niklas fall, slår i väggen i häktescellen. 

Utifrån intervjuer med häktade kan det tolkas att själva häktesvistelsen är en obehaglig 

upplevelse, en upplevelse som är än jobbigare då man blir häktad för första gången. I och med 

att man aldrig tidigare varit inlåst infinner sig känslor så som panik och ångest. Dock är 

inlåsningen något som, man kan tro att, återkommande klienter vänjer sig vid. Under 

häktestiden har man många timmar som kan gå åt till fundering och kanske självgranskning. 

Om en individ blir dömd har vissa personer intresse av att ta ansvar för brottet och försöka 

lära sig av det. Göra bättre. Andra kanske inte har insikt i någon problematik med 

kriminalitet, eller så kan man känna sig sviken av myndigheter. 

I häkte är man inlåst ca 23 h om dygnet. Det finns många timmar till fundering och 

självrannsakan. Det finns mycket tid att fundera på det brott man är misstänkt för och tankar 

på familj och nära. Hur man tänker på brottet man är misstänkt för och eventuellt straff om 

man blir dömd. Hur ser man på framtiden? Vidare berättar Karin att häktningen för med sig 

något gott. Som missbrukare leder häktesvistelsen till en period av nykterhet. Man börjar se 

klarare på tillvaron och kanske en annan syn på sig själv. 

Min frustration, mitt drogberoende gjorde att det här har hänt. Det är hemskt ja, 

så det är bara att ta sitt liksom, för sen kan jag välja. Nu kan jag inte välja på 

jättelänge och det är svindlande men det kanske jag inte ska heller om jag hamnat 

här. Det kanske är så, jag kanske inte är kapabel till det, jag har ju inte tagit rätt 

beslut någon gång den senaste tiden så ja, då kanske jag behövs omhändertas helt 
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enkelt för att anpassas till ett samhälle där jag kan leva normalt. Så försöker jag se 

det (Karin 34 år). 

Som häktad har man många timmar att fundera över sin situation och vad som fört en till 

situationen. Karin menar att hon börjar inse vad hennes missbruk och handlande har gett för 

konsekvenser. Detta önskar jag koppla till Jönsson (2008) som påvisade, i sin analys, att ett 

missbruk är vanligt förekommande hos de häktade. Detta är en faktor som spelar roll 

beträffande hanteringen sin situation som häktad. Jag menar att en drogavvänjning blir 

uppenbar och något som individen blir tvungen att genomlida som inlåst och därmed 

avgränsad från tillhandahållande av narkotika. 

Karin försöker tro att omhändertagandet häktningen innebär kan ha fört något gott med sig. 

Att det är just detta hon behöver för att kunna återanpassas som laglydig medborgare till 

samhället. Bergström (2002) påvisar att kriminella handlingar många gånger grundar sig i ett 

missbruk av något slag, lika så kan missbruket spädas på då man begår kriminella handlingar. 

Den ena påverkar det andra. En balansgång mellan av skam och makt finns även att tolka i 

Karins citat. I och med hennes drogberoende har hon utvecklat känslor av att ej ha kontroll 

som hon söker kompensera med kriminella handlingar. En skam uppstår då hon begår brotten 

som hon försöker döva med droger. 

Niklas ser inte likadant på sin situation. Han menar att i och med insatser och åtgärder i tidiga 

år har han missat stor del av sin ungdom. Han menar att samhällets resurser ej varit honom 

tillgodo och att han vill göra revansch mot samhället. 

Jag vill göra revansch mot samhället för jag har missat hela min ungdom jag har 

missat hela skolan på grund av det.  Det är mycket jag har missat som många 

andra i min ålder får uppleva så jag är mycket arg om man säger så, mot 

samhället mot alla (Niklas 19 år). 

Niklas känner sig orättvist behandlad och anser att det beror på samhället som tidigare gjort 

insatser för att hjälpa den unge mannen att komma på rätt spår igen. Enligt honom själv var de 

tidigare insatserna skälet till varför han begått brott och sitter häktad idag. 

/… / Om jag inte blivit placerad på ungdomshem första gången tror jag inte att jag 

suttit här, för när man är i 15-års ålder, då är det ju bara såna här små grejer för 

att det var spännande, sen nu jag är nästan inte varit fri någonting och när man 

varit ute har man varit efterlyst.  Jag kan inte gå och fixa ett jobb hur som helst så 
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jag måste göra något för att fixa pengar jag tror det har påverkat mycket alltså 

(Niklas 19 år). 

Goffman (1961) menar att det skapas en narcissism beträffande intagna som befinner sig på 

institutioner, i och med en upplevelse att inneha en låg status på institutionen i jämförelse med 

vad de hade på utsidan i frihet skapas en förlust av värdighet där personen upplever sig själv 

som misslyckad. Goffman (1961) uppger att personen använder inlåsningen och 

institutionaliseringen som ett försvar i livet i frihet. (Goffman, 1961) Man kan hålla med 

Goffman (1961), dock vill jag hänvisa till Bergström (2002) som menar att flertalet kriminella 

personer ser sin kriminella livsstil som ett uppror samt ett sätt att ge igen. Denna vrede är 

något som ursprungligen kan härstamma och vara riktad mot olika individer i personens 

uppväxt. Denna ilska, menar Bergström, har med tid riktats mot samhället i stort och 

individen har svårt till anpassning av förordningar och sätter sig därmed på tvären. 

Karin har andra förutsättningar än andra häktade då hon har fått ett tvättarbete på häktet. Hon 

arbetar där ensam och tvättar häkteskläder, lakan och dylikt. I och med en sysselsättning kan 

man tro att hennes behov till utlopp för energi ej är lika stort som för Niklas som ej har 

sysselsättning. Karin har blivit erbjuden ett tvätt arbete, något som kan ses som en fördel inom 

häktets ramar. Enligt Bergström (2002) döms kvinnor lindrigare än män och de är sällsynta 

inom kriminalvården. Som häktad är man misstänkt, ej dömd, för ett brott. Dock kan man 

kanske tolka tvättarbetet som att personalen ”dömt” Karin lindrigare för att hon är kvinna. 

Holmgren m.fl. (2010)  påvisade, i sin undersökning, skillnader mellan häktad man och 

kvinna; kvinnor hade ofta starkare grad av psykisk ohälsa än männen under första tiden av 

häktningen, dock återhämtade sig kvinnan snabbare än mannen. Författarna menade att detta 

skulle kunna bero på att kvinnorna får ett bättre välkomnande än männen. Att Karin fick ett 

tvättarbete kanske kan bottna i att personal är påverkade av gamla genusstereotyper där könet 

var socialt konstruerat. Personalen kanske ansåg att kvinnan var den som skulle tvätta. Detta 

är dock ett resonemang jag ämnar lämna som förslag till framtida forskning. 

Karin berättar om timmar på kvällen som går åt att rannsaka sig själv. Att möta det faktum att 

man är häktad och på vilken grund man är häktad. Karin medger att hon måste acceptera sin 

situation och att inse att hennes självbild kanske inte var den hon från början trodde. 

Det är man lär sig en del om sig själv, man får verkligen tänka till hur löser jag det 

här? Det är ett projekt med sig själv. För det första sitter man här för att det har 

hänt någonting och det är ju liksom, att bara acceptera det att göra det själv, att 
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acceptera att jag sitter här för ett grovt våldsbrott, jag har aldrig gjort något förut, 

aldrig gjort någon illa, jag är väldigt empatisk. Bara att acceptera den här 

självbilden är jätteskev, jaha vem är jag och vad gör jag här? Vad tycker folk? 

(Karin 34 år). 

Det råder en fasa om vad som personer på utsidan av häktet tycker om brottet hon misstänkts 

för. Karin menar att hon egentligen är en empatisk människa och enligt henne skulle hon 

aldrig kunnat ha begått ett våldsbrott. Frågor som uppkommer när man sitter ensam i sin cell 

är en stor uppgift att hantera. Karin uppger att hon ej minns händelsen som hon står misstänkt 

för, hon fortsätter att hennes missbruk ligger till grund till att brottet har skett. Trots en 

komplicerad och jobbig situation försöker kvinnan se positivt på den. 

Om jag inte gör något åt mina droger kan jag ju sitta här igen /…/eller så dör jag 

nästa gång. Det är ju en värld bland missbrukare, alla är trasiga ingen är hel, man 

är labil. Man har gjort ett val därute, man bär på så mycket frustration, ilska mot 

sig själv egentligen och då blir man en tickande bomb/…/ den här tiden hjälper en 

att konfrontera en med sig själv och det är läskigt. Man måste liksom göra det 

(Karin 34 år). 

Man kan tolka texten som att Karin kommit till något slags insikt i att hennes 

narkotikamissbruk påverkar henne mer än hon tror. Hon upplevs ta sina droger för att 

sundvika jobbiga känslor. Karin uttrycker att tiden i häkte tvingar henne att konfronteras med 

sig själv utan droger i kroppen. I och med att hon är i ensamhet större delen av dygnet på 

häktet kommer hon ej undan dessa konflikter inom sig. Hon menar att som häktad tänker man 

mycket på brottet man misstänkts ha begått. Drogerna går ur hennes kropp och hon kan se på 

tillvaron med klara ögon. 

Niklas berättar att han försöker att aktivera sig så mycket som möjligt för att undvika jobbiga 

tankar. Han saknar sin familj. Han upplever hela situationen än värre när han tänker på sina 

nära, i och med att han känner en stark saknad och maktlöshet. 

Ibland kommer det tillbaka, men jag försöker tänka på dem så lite dem möjligt, då 

blir jag bara ledsen och arg och det funkar inte helt enkelt. Inte för mig i alla fall. 

Man tänker det man är misstänkt för… jag vet inte, man tittar på tv eller tar en bok 

och läser om man har tråkigt jag vill helst inte tänka för mycket, jag försöker alltid 

ha en sysselsättning (Niklas 19 år). 
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Tankar på brottet Niklas är misstänkt för är återkommande och han försöker finna utvägar för 

att slippa hantera de tankar han upplever vara jobbiga. Han beskriver vilka medel han tar till 

för att skingra sina tankar. Niklas väljer att läsa en bok för att, vad man kan tolka, fly från 

verkligheten. 

Utifrån genomförda intervjuer och dess resultat kan man tolka att de faktorer som påverkar 

människan i häkte är de som ej syns. De som personal ej kan se med blotta ögat. Utifrån min 

empiri kan jag se tecken på att häktade är ensamma större delen av dygnet och därmed har 

gott om tid till att begrunda.  Inte bara fundera över det brott man är misstänkt för, utan även 

tankar så som vem är jag? och vad har fört mig till denna situation? 

Avsnittet har behandlat respondenternas uttalanden om sina känslor så som en rädsla bottnat i 

de brott de är misstänkta för samt farhågan om vad som komma skall. Wettergren (2013) 

menar att rädslan som objekt handlar om en förmodan om ett negativt utfall. Detta till följd av 

en överraskande förändring. Orsaken till rädslan handlar om att aktören upplever sig ha för 

lite makt för att ha möjlighet att handskas med det förväntade negativa utfallet. Wettergren 

menar att därmed främjar rädslan handlingar som syftar till att förebygga minskad makt eller 

maktlöshet. Det följer att rädsla är en konsekvens av osäkerhet, i synnerhet när den riktas mot 

framtiden som vi i princip aldrig kan veta något säkert om. Stycket har presenterat samt 

påvisat hur upplevelser, tankar och känslor kan beskrivas utifrån olika situationer hos den 

häktade. Jag belyser ej endast upplevelser av själva inlåsningen och därmed isoleringen. Då 

den häktade individen är inlåst mesta tiden av dygnet uppkommer många tankar som ska 

bearbetas. Känslor samt tankar alstras och de häktade upplever dessa som kraftigare i och med 

inlåsningen. Avsnittet har svarat på frågeställningen Hur upplever häktade sin tillvaro som 

inlåst och isolerad? Häktesmiljön och inlåsningen är jobbig men att de häktade vänjer sig vid 

miljön och hanteringen av inlåsningen. Att bli isolerad och ej kunna styra över sin tillvaro 

fullständigt upplevs som en stor omställning för individen. Känslor av panik och cellskräck 

kan infinna sig hos vissa klienter och känslor upplevs som starkare i samband med 

häktesvistelsen. Aggressionskänslor upplevs och en respondent använder sig av vissa verktyg 

denne lärt sig använda för att kontroller sin ilska. I och med att de häktade är inlåsta störta 

delen av dygnet har de mycket tid till att fundera. Tankar på vad som komma skall är 

återkommande och resultatet påvisar olika typer av agerande för att bearbeta tankarna. Det 

kan handla om att finna sig i situation och acceptera hur läget är, eller att aktivera sig för att 

undvika jobbiga tankar och känslor. Denna avdelning som belyst hur häktade upplever 
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situationen i häkte samt vilka slags känslor och tankar som uppträder i samband med 

häktesvistelse, avslutar analyspresentationen. 
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7. Slutdiskussion 

I detta kapitel ämnar jag försöka knyta ihop studien samt resonera kring analysen.  Syftet med 

denna undersökning var att undersöka och belysa häktade personers uppfattning av 

upplevelsen av isoleringen som häktad samt att erhålla intryck kring häktades isolering utifrån 

häktespersonal perspektiv. Detta för att få en fördjupad förståelse samt ännu ett perspektiv på 

hur isoleringen kan beskrivas uppfattas.  

Jag kommer att föra mitt resonemang under två underrubriker; Häktestillvaro samt Isolering. 

Under dessa rubriker kommer jag föra en diskussion där jag belyser relationen mellan 

häktespersonal och häktad samt häktade personers uppfattning samt känslor beträffande 

upplevelsen av isoleringen och hur häktespersonal kan tyda att häktade blir påverkade. 

Isoleringen samt känslor har kommit att ta mest plats detta då känslor har varit ett 

återkommande fenomen beträffande skildringar hos de häktade intervjupersonerna. 

Häktestillvaro  

I detta avsnitt presenteras en diskussion beträffande relation mellan häktespersonal och klient 

samt hur häktestillvaron kan beskrivas och upplevs. Utifrån denna studie framkommer det att 

intervjupersoner upplever häktestiden som jobbigast i början av vistelsen. Utifrån 

intervjupersoners utsago kan man tolka att olika personer är i olika behov av hjälp och 

stöttning från personal samt att häktade ser på personal på varierande sätt beroende på vilken 

bakgrund samt tidigare erfarenheter personerna har. De häktade verkar till synes komma in i 

rutiner samt finner egna strategier för att anpassa sig till situationen som inlåst. Känslor 

upplevs bli kraftigare i samband med inlåsningen och de häktade kan inte riktigt sätta fingret 

på varför det är på detta viset. Man kan ana att en pressad situation där en individ ej har någon 

självbestämmanderätt utvecklar känslor så som maktlöshet. 

Då en person blir häktad utvecklas ett stadie av chock och en känsla av skam uppstår oftast 

hos individen (Wettergren, 2013). Ett bra möte och en god kommunikation mellan personal 

och häktad är ofta en god grund för dem båda i fortsatta häktesvistelsen. Ansvaret ligger hos 

häktespersonalen, att dessa lägger en grund för ett, förhoppningsvis, utvecklande av relation. 

Skapande av relation klient/personal upplevs av personalen som viktigt för att kunna 

genomföra ett säkerhetsarbete samtidigt som de anstränger sig för att i bästa mån bryta 

isolering för de häktade. Häktespersonalen försöker interagera med häktade genom simpla 

fraser i korridoren, stöttande samtal med upprörda individer samt störningsmoment för att 
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även försöka finna de tysta. Erving Goffman (1961) menade på sextiotalet att personal kunde 

uppfattas vara ytterst formella och att samtalen fördes i en särskild ton där personal tenderar 

att upplevas som överlägsna och de intagna som skuldbelastade. Jag anser att det är en högst 

föråldrad uppfattning och att häktespersonal idag uppfattas vara mänskliga samt att de 

anstränger sig för att underlätta för den häktade i dennes tillvaro. Detta i den mån de kan, 

inom sitt regelverk. Jag uppfattar ej att de häktade upplever en skuldbelastning utifrån 

personalens arbete, dock kan man ur flertalet perspektiv tyda skamkänslor. Detta beträffande 

att de faktiskt sitter häktade för ett brott, men även företeelser som spär på skamkänslor, så 

som själva inlåsningen, utformandet av den enkla boningen i cellen samt inskränkning på 

personens frihet och självbestämmande.  

Utifrån häktespersonals berättelser påvisas det ett klart mönster av ett arbete i syfte att 

underlätta häktesvistelsen för de häktade. Man kan utifrån respondenterna tolka att de börjar 

arbetet redan vid första träff då de ämnar lägga en grund till ett gott möte som de strävar efter 

att kunna utveckla till en god relation. Personalen påvisar att de försöker läsa av nyhäktade för 

att försöka kunna avgöra vilken typ av person det är samt vilken typ av hjälp denne kan tänkas 

behöva. Utifrån både häktade samt häktespersonals berättelser kan man uppfatta att personal 

på aktuellt häkte genomför insatser för att försöka bryta isoleringen samt att visa att man 

”finns där”. Det verkar tillsynes som att personalen finner olika strategier vad gäller stöttande 

arbete med olika slags individer. Även om den häktade ej är mottaglig samt ej vill ha kontakt 

med personal, genomför häktespersonalen ändock en insats som passar just den individen. 

Detta för att bryta isolering, samt underlätta tillvaron som häktad. 

Isolering 

Att diskutera isolering och dess påverkan anser jag vara litet problematisk. Jag menar att 

studie beträffande före detta häktade hade varit av intresse för att kunna diskutera frågan. 

Detta för att erhålla uppfattningar från en person som erfarit isolering men som ej är i det vid 

intervjutillfället. Personen kanske då kan ge en klar bild av isoleringen, där man ej påverkas 

av själva situationen som häktad. Jag menar att då en person är fri från häktets isolering kan 

personen se på situationen på ett annorlunda sätt samt erfordra upplevelser av hur isoleringen 

kan ha kommit att påverka återanpassningen till samhället.   

Utifrån personals uppfattningar tro att isoleringen kan ha en starkare inverkan än många tror. 

Det kanske är en vanlig uppfattning att häktade personer blir aktiva då de släpps från häktet. 

Vad vi kan tro utifrån personals utsago behöver inte detta stämma. Återkommande klienter 
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påvisar erfarenheter där en återanpassning till livet i frihet upplevs som jobbigt samt att 

individen måste succesivt vänja sig vid friheten. Utifrån häktades berättelser kan vi ana att 

isoleringen i sig är något de anpassar sig till efter en viss tid i häkte. Dock kan det tolkas som 

att brist på social kontakt, brist på självbestämmanderätt samt ett uttryck av känslor påverkar 

häktessituationen vilket gör den jobbig. Utifrån häktades berättelser i denna studie kan man 

tro att häktesvistelser är en företeelse som man kan vänja sig vid om man återkommer till 

häktet. Den första häktesvistelsen upplevs som värst i och med att man ej vet hur det fungerar 

samt att man ej är van vid brist på social kontakt, hantering av starka känslor samt bristen på 

att kunna styra själv över sin vardag. 

I Bergströms (2012) studie framkommer det, av en före detta häktad individ, att det tar lika 

lång tid som man suttit häktad med restriktioner, som det tar att sedan bli normal igen, som 

man uppfattade sig själv innan häktesvistelsen. Detta ser jag som intressant, dock är 

fenomenet om hur häktespåverkan kan göra sig synlig efter häktesvistelsen ett fenomen jag ej 

haft möjlighet att undersöka i denna studie.  Hur stor påverkan isolering har på personen kan 

ej personal svara på. Detta baseras på att när de häktade lämnar häktet avslutas ärendet. 

Någon mer information får inte häktet. Dock kan det återkomma en person som tidigare varit 

häktad som berättar för personal hur denne upplevde tiden i frihet strax efter att de blev 

släppta. Det är den utsagan en personal baserar sitt uttalande om då denne berättar att tidigare 

häktade personer med restriktioner kan tycka att friheten i sig upplevs som jobbig samt att 

man isolerar sig en period även i sitt hem, i frihet.  Utifrån nuvarande häktades upplevelser, 

samt förstärkning från personals utsago, uppfattar jag att känslan av att bli inlåst är värst i 

början av häktesvistelsen. Dock verkar intervjupersonerna uppleva att situationen är en 

företeelse som de faktiskt anpassar sig till efter en tid. Ovissheten förefaller vara den värsta av 

alla negativa känslor. Människan har en stark överlevnadsinstinkt och personen gör det som 

funkar för henne i varje situation, just för att överleva. En respondent beskriver en skräck som 

kan tolkas som nästintill ej hanterbar. Respondenten beskriver en upplevelse så som 

cellskräck och panik. Att ej ha möjligheten att ta sig ut från cellen, ej längre inneha 

självbestämmanderätt är en drastisk förändring i de flesta individers liv. Människan är en 

flexibel och anpassningsbar varelse vilket jag tror möjliggör att den häktade personen står ut 

med tillvaron och anpassar sig till rutinerna. I analysen kan vi tyda att de häktade personerna 

har en förmåga att stänga av tankar och känslor som uppfattas som negativa och jobbiga. Man 

kan se tydliga mönster på det vad gäller att aktivera sig så mycket som möjligt för att undvika 

att tänka samt att man försöker sova bort vardagen. Som häktad råder det en brist på social 
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kontakt och stimulans och inflytandet på sin vardag samt bristen på självbestämmanderätt 

utvecklar en frustration hos den häktade. Känslorna blir starkare som isolerad och vi kan se 

tydliga tecken i analysen som påvisar att människan reagerar på ett kraftigare sätt som inlåst 

än de förmodligen gjort utanför häktets väggar. Detta ger signaler om att personalens förmåga 

att se den inlåste personen är väldigt viktig och uppskattas oftast av den häktade. Trots att 

denne kanske ej vill erkänna det.   

En respondent ger sken av att denne inte tycker om häktespersonal. Dock påvisar han att han 

aldrig träffat något på aktuellt häkte som beter sig illa. Kanske kan dessa känslor samt 

upplevelser bli påverkade av det som faktiskt framkommit i analysen; att känslor blir så 

mycket starkare i samband med isolering av omvärlden. Att dessa känslor egentligen bottnar 

och grundar sig i tidigare erfarenheter. Erfarenheter av exempelvis besvikelser eller eventuella 

misslyckanden i en kombination med den extrema situation individen befinner sig i. Individen 

är i behov av att få utlopp för sina känslor, samt tömma dessa känslor på någon (Bergström, 

2002). Utifrån en respondents utsago påvisas svårigheter med att gilla en person som låser in 

denne. Utifrån denna berättelse kan man ana ambivalenta uppfattningar. Respondenten 

fortsätter i ett annat uttalande att han ej vill ha att göra med personalen, att detta är något han 

lärt sig tidigare, bland annat utifrån sitt umgänge.  Jag ämnar koppla detta till Scheff (1990) 

där han påvisar att en icke erkänd skam kan uttryckas så som att individen drar sig tillbaka 

samt ej vill ha kontakt. Möjligtvis innehar Niklas en kriminell livsstil, eller så känner han en 

skam som kan ej erkänt för sig själv, vilket leder till ett tillbakadragande. Karin upplever dock 

att personalen finns som ett stöd i hantering av isolering. Hon menar att hon ej hade klarat av 

häktestiden utan deras hjälp samt interaktion. 

Utifrån denna studie kan jag tyda att individen blir klart påverkad av isoleringen som en 

häktning med restriktioner frambringar. Det som kan anses vara mest påtagligt är brist på 

självbestämmanderätt och brist på social kontakt. Detta leder till att människan har överdrivet 

mycket tid till att analysera sin situation och ej någon att diskutera detta med. Därav är det 

stor vikt av att häktespersonal finns tillgänglig som engagerad medmänniska som samtidigt 

kan upprätthålla en god profession.  

Kapitlet har fört ett resonemang kring empiri som kopplats till teoretiska begrepp. Jag anser 

att empiri är väl förankrat till teori, jag finner även att presentation av tidigare forskning har 

stärkt min analys.  
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8. Förslag till framtida forskning 

Denna undersökning har visat mönster som kan tolkas hur häktade samt personal tyder att 

häktade blir påverkade av isoleringen samt hur detta hanteras. Jag anser att det vore av 

intresse att intervjua för detta häktade individer för att erhålla deras perspektiv av 

häktesvistelsen. Detta för att erhålla berättelser om hur man hanterade friheten samt hur 

man efter häktestiden bearbetade det faktum att man varit isolerad. Jag anser att detta hade 

varit av intresse även ur den synpunkten att individerna en period efter häktesvistelsen 

förhoppningsvis kunnat landa samt se på häktesvistelsen med andra ögon.  
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Bilaga 1 

 

Till Den som det berör 

Jag heter Catherine Andersson och studerar vid Karlstads Universitet. Jag skriver nu mitt 

examensarbete inom ämnet sociologi och är i behov av hjälp för att kunna genomföra detta. 

I mitt arbete har jag som mål att undersöka hur man som häktad upplever situationen i häkte 

och om/hur man påverkas av den. 

Jag söker nu frivilliga personer som vill hjälpa mig med att intervjuas. 

Då vi möts för intervjun tänkte jag att vi samtalar om Er erfarenhet som häktad person.  

Om Ni vill ställa upp på intervju kommer jag att besöka Er de närmsta dagarna och vi 

genomför intervjuerna i ett av häktets besöksrum. Jag kommer att fråga Er om jag får spela in 

ljudet från intervjun. Detta ljud kommer endast att användas som hjälp för mig att komma 

ihåg vad Ni berättat och att inte missa viktiga detaljer från Er berättelse. Ljudet kommer att 

förstöras när jag skrivit ner intervjun.  

Inspelningen är helt valfri. 

Intervjuernas tid varierar beroende på hur mycket Ni vill berätta. Jag önskar så mycket 

information som möjligt. 

Färdigställt examensarbete finns att tillgå om intresse finns och Ni kommer att vara helt 

anonyma. 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide häktad 

-Kön: 

-Ålder: 

Person 

-Berätta om dig själv? Hur ser din vardag ut och vad du tycker om den? 

Jobb, studier, fritid, familj och intressen 

Kriminalvård 

1. Hur länge har du varit häktad? Vilken typ av brott är du häktad för?  

2. Har du varit häktad på annan ort? Vart och hur skulle du vilja beskriva den tiden? Upplever 

du någon skillnad i hur kriminalvården bedrivs idag? 

3. Hur skulle du beskriva en dag på häktet ? 

4. Vad och hur gör du för att få dagen att gå? (Ex finner strategier, delar upp dagen i bitar 

osv.) 

5. Hur upplever du klimatet mellan intagna/personal? (Professionellt, kort eller likn.) 

6. Hur upplever du att din kontakt med nära och kära fungerar ur perspektivet besök och 

telefonkontakt? Hur påverkar detta dig? 

7. Hur skulle du beskriva tillvaron som häktad? Hur hanterar du tillvaron? 

8. Hur tror du att tiden i häkte påverkar dig? Under själva tiden som häktad, men även efter 

häktestiden?  

9. Finns det någonting som du anser skulle kunna förbättra din sociala miljö på häktet? 

10. Vill du beskriva vilken typ av stöd det finns att tillgå som häktad? Tar du i så fall emot 

stöd och på vilket sätt? Hur tror du att det ev. stödet påverkar dig och din situation? Önskar du 

en annan form av stöd och i så fall vilket slag? Är detta möjligt att tillgå? (Ex personal, 

uppsökare, präst, psykolog osv) 
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11. Om du vid något tillfälle känt dig nere, har du erbjudits eller fått den hjälp du önskat av 

personal och eller sjukvården på häktet? 

12. Vad har du för tankar om förändringar på häkten? Har du något förslag på förändring i så 

fall vad? 

13. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide personal 

Ålder: 

Kön: 

Tjänst: 

Utbildning: 

Antal år på häktet: 

Kommunikation  

1. Vill du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

2. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

3. När träffar du häktade under en dag? I vilka situationer? 

4. När pratar du med häktade under en dag? Hur går det till? Vem tar initiativet? Vem pratar 

mest i samtalet? 

5. Hur är din kontakt med de häktade? Kan du ge exempel på hur bra och dålig kontakt kan se 

ut? 

6. Hur tycker du att du bemöts av och bemöter de intagna? 

7. Känner du att du har möjlighet att prata och lyssna till de intagna? Skulle du vilja ha 

mer/mindre tid till det? 

8. Har ni rutiner för hur ni hanterar intagna som ex är ledsna? Aggressiva? I så fall hur ser 

rutinerna ut? Om inte hur skulle du reagera och agera? 

9. Har du någon gång känt att du inte räcker till i ditt arbete med intagna? Vill du ge exempel? 

Vad har du gjort då? 

Häktad person 

10. Vill du beskriva hur det går till när en person nyhäktad kommer till er på häktet? Konkret, 

vad gör ni? 
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11. Hur vill du beskriva häktade personers humör och känslor som kommer till er på häktet? 

(ex Arga, ledsna, upprörda eller likgiltiga) 

12. Hur hanterar ni de nyhäktade? Får de tid till information, sällskap osv? 

13. Hur vill ni beskriva klienter från då de blir häktade till dess att rättegång och ev. dom 

faller? Ser ni några förändringar i hur personen kan tros må eller hur de uppträder? (ex 

personlighetsförändringar, sinnesförändringar osv) 

14. Märker ni skillnader på klienter beroende på vilket brott man misstänks ha begått? I så fall 

vilka? Hur arbetar man utifrån det? 

15. Märker ni skillnader på klienter beroende på kön? Vilka? Hur arbetar man utifrån det? 

16. Märker ni skillnader på klienter som har restriktioner i jämförselse de som ej har 

restriktioner? I så fall vilka? Hur arbetar man utifrån det? 

17. Skulle du vilja att dina arbetsuppgifter ser annorlunda ut? I så fall hur? 

18. Hur länge är en häktad inlåst varje dag? 

19. Hur ser du att personen blir påverkad av detta? 

20. Tror du man skulle kunna göra på ett annat sätt än att låsa i människor i väntan på ex. 

utredning? I så fall vad? 

21. Sverige har fått kritik, bland annat från FN:s tortyrkommitté, för att så många häktade 

hålls isolerade långa perioder. Vad anser du om det? 

22. Utifrån ditt arbete hur tror du att intagna påverkas av isoleringen i samband med 

häktning? 

23. Tror du att man kan öka välmående hos Sveriges häktade? I så fall hur? 

24. Hur skulle du önska att kriminalvårdens häkten var utformade? 


