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Förord 
Å vilket år det har varit! Jag har varit med om positiva händelser, men även de som upplevts som 

mer negativa. Tidigt i höstas flyttade min Johan ner till Skåne där han påbörjade sitt 

examensarbete, detta innebar att jag helt plötsligt skulle leva ungkarlsliv. Att leva ensam har både 

varit bra och dåligt. Bra då jag har kunnat styra över min tid själv och där jag har kunnat plugga 

precis hur mycket och när jag vill på dygnets 24 timmar. Det som har varit mer negativt under 

året har varit ensamheten som ungkarlslivet har inneburit, men där har jag ändå haft turen att ha 

goda vänner och familj som funnits till hands när det varit som tråkigast och jobbigast.  

 

Nu i slutet av arbetet med denna uppsats samt i slutet av utbildningen anser jag att detta har varit 

ett fantastisk sista år. Jag har lärt mig så mycket, både om mig själv och om andra. Det finns en 

stor skara med fantastiska människor som jag vill tacka, utan er hade denna uppsats inte varit 

möjlig att genomföra. Till en början vill jag rikta ett STORT tack till alla mina informanter och 

alla kriminalvårdare på det aktuella häktet som på olika sätt har hjälpt mig. Vid mina besök på 

häktet har jag blivit väl omhändertagen och väldigt bra bemött. Vid alla mina besök på häktet har 

jag känt mig välkommen, vilket inneburit att jag har funnit studien rolig att genomföra.  

 

Utan min handledare Anna-Liisa Närvänens kunskap, idéer och kloka ord hade jag inte kunnat 

vara så nöjd med denna uppsats som jag faktiskt är. Ett STORT tack till dig för alla timmar du 

har spenderat på mig och min uppsats. En annan som ska ha ett STORT tack är Lina. Du har 

peppat mig och fått mig att tänka i vidare banor ända sedan starten av detta arbete. Utan ditt 

kritiska tänkande och ditt sätt att problematisera saker hade arbetet med denna uppsats varit både 

jobbigare och svårare och jag hade antagligen inte varit där jag är idag. Tillfällen när jag har känt 

mig nere och ensam har du bjudit hem mig till dig och din familj bara för att jag skulle få något 

annat att tänka på. Jag vill också tacka flera av mina vänner och min familj som har hjälpt mig 

med genomläsningar av uppsatsen och genom att bara finnas där, att finnas där genom att bara 

snacka lite strunt ibland eller att träffas för att ta en fika. Sist men inte minst vill jag tacka Johan. 

Tack för att du finns och för att du är den du är! 

 

Det här året kan sammanfattas som; lärorikt, intressant, ensamt vissa gånger, men framförallt 

väldigt, väldigt roligt.  

 

 

Johanna Henriksson 

Norrköping 13/5 2007 
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Inledning  

På ett häkte befinner sig olika sorters individer som är där med olika syften och på olika villkor. 

Skaran av människor består främst av de häktade och kriminalvårdarna. Då individerna vistas på 

häktet av olika anledningar, det vill säga att några är frihetsberövade och några är där i och med 

sitt yrkesval, innebär det också att de båda grupperna befinner sig på häktet på olika villkor. 

Upplevelsen av ett häkte kan av en individ som är frihetsberövad se ut på olika sätt, så också 

själva anledningen till att man hamnat där. Vissa begår brott och blir gripna på brottsplatsen, 

andra blir kallade till polisstationen för förhör och sedan eventuellt kvarhållna. För en individ 

som är misstänkt för brott kan ett anhållande och en häktning upplevas som chockartad och i sin 

tur leda till ångest- och panikkänslor, detta främst om individen aldrig förut varit i kontakt med 

rättsväsendet på liknande sätt.1 Att bli häktad innebär att individen avskärmas från omvärlden och 

omgivningen. Att inte veta vad som skall hända i framtiden medför att individen kan känna en 

ovisshet. 

H: […] helt plötsligt var jag i en cell. Då satt jag isolerad i tre dagar med bara en madrass. Det 

var hemskt! 

I: Vad tänkte du då? 

H: Jag tänkte; Vad har hänt? Vad händer med jobbet? Man fick inte kontakta någon och 

berätta vart man var och så. Efter tre dagar blev jag uppskickad till häktet. Det kändes helt 

sjukt, vad gör jag här? Har jag förlorat mitt jobb? Jag kunde inte sova på nätterna, låg bara och 

tänkte hela tiden. Jag visste inte vad som skulle hända. Jag fick inte ringa!  

Kriminalvårdarna befinner sig på häktet frivilligt och de lever under helt andra förutsättningar än 

vad den häktade gör. Efter en arbetsdag får kriminalvårdaren gå hem samt att han eller hon även 

får ha kontakt med vem de vill utanför häktets murar. Även om kriminalvårdaren befinner sig på 

häktet frivilligt kan den första kontakten med institutionen upplevas med känslor av oro och 

ovisshet över vad det är som väntar.  

Det var ju en helt ny värld. Jag var rädd i början och man undrade vad man gett sig in på. 

Jobba med kriminella?  Jag hade ingen erfarenhet sen tidigare. 

Vad händer med en individs liv vid ett liknande frihetsberövande? Hur kan tiden på ett häkte 

uppfattas och upplevas? Vem är individen som har som yrke att möta och vårda dessa individer 

som är misstänkta för brott? Samhället besitter en stor nyfikenhet och ofta förutfattade meningar, 

men vad vet vi egentligen om livet på ett häkte? Jag finner det viktigt och intressant att lyfta fram 

individers upplevelser av häktet samt att det finns forskning för samhället att tillgå.   

                                                 
1 Gillis Herlitz, Annika Christiansson (1995) Kontaktmannaskap. s.20, Norrköping: Kriminalvårdens regionkansli 
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Vad är ett häkte? 

En av kriminalvårdens främsta uppgifter är att minska brottsligheten och öka tryggheten i 

samhället.2 Kriminalvården har även till uppgift att skydda samhället från brottslingar och att 

hjälpa de individer som begått brott till förändring, för att de skall ha bättre förutsättningar att 

kunna leva ett liv utan brott efter frigivning. Ett annat av kriminalvårdens mål är att förhindra 

individer som tidigare begått brott från att göra om det igen.3  

 

Kriminalvården består av tre delar; häkte, anstalt och frivård. I häktet befinner sig främst 

individer som häktats på grund av misstanke om allvarliga brott. Men i häktet finns också 

individer som omhändertagits av andra orsaker, exempelvis asylsökande som skall avvisas, 

missbrukare, eller individer som är anhållna. Även de som gripits efter att ha rymt från ett 

fängelse befinner sig i häkte. På grund av platsbrist på landets fängelser befinner sig även många 

individer som är dömda och väntar på anstaltsplats på häktet. En viktig grundtanke i 

behandlingen av häktade individer är att de som är häktade är misstänkta för brott, de är alltså inte 

dömda. I ett häkte skall därför den häktade betraktas som oskyldig till dess att eventuell dom 

fastställts. 4  

 

Polisen har rätten att gripa en individ som de misstänker har begått brott, han/hon kan då vara 

frihetsberövad i upp till 24 timmar för förhör. Åklagaren informeras om gripandet och kan 

därefter besluta om anhållande. Därefter måste åklagaren bestämma om han/hon skall begära att 

den misstänkte häktas, detta görs hos tingsrätten.5 Om den misstänkte blir häktad kan åklagaren, 

på grund av utredningen, besluta om den häktade skall leva under restriktioner. Detta innebär att 

den häktade inte får ta emot besök, inte läsa tidningar och inte heller umgås med andra häktade. 

Det kan till och med vara så att den häktade inte heller får titta på TV eller lyssna på radio.6 

Eventuell post som den häktade får granskas av åklagaren. Att en individ häktas med restriktioner 

sker dock oftast i början av en utredning och brukar förändras efterhand. Om inte restriktionerna 

är fullt lika hårda skall den häktade ha rätt till att hålla kontakt med anhöriga och andra individer 

                                                 
2 Från KVV, sidan med rubriken Häkte – för misstänkta personer. 

http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1982.aspx (Besökt 15.11.2006) 
3 Informationsmaterial från KVV, Kriminalvård i Sverige. http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KIS-

2006%20redigerad.pdf (Besökt 16.11.2006) 
4 Informationsmaterial från KVV, Kriminalvård i Sverige. http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KIS-

2006%20redigerad.pdf (Besökt 16.11.2006)  
5 Informationsmaterial från KVV, Kriminalvård i Sverige. http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KIS-

2006%20redigerad.pdf (Besökt 16.11.2006)  
6 Informationsmaterial från KVV, Kriminalvård i Sverige. http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KIS-

2006%20redigerad.pdf (Besökt 16.11.2006)  
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genom bland annat telefon och besök. Den häktade skall också ha tillgång till TV, radio och 

tidningar.7  

 

På häktet är det kriminalvårdarna som innehar den mesta direktkontakten med de häktade. I 

kriminalvårdarnas arbetsuppgifter ingår det bland annat att de skall arbeta som kontaktmän åt en 

eller flera av de häktade och ansvarar därmed för alla frågor som rör den häktade. Utöver 

kontaktmannaskapet ingår det även i yrket att vara delaktig i den dagliga verksamheten samt 

bevakning, visitation och samtal med de häktade.8 För att få arbeta som kriminalvårdare skall 

individen besitta en human människosyn och bemöta de häktade på ett ärligt och öppet sätt.9 

Kriminalvårdarna skall också arbeta för att underlätta och mildra den häktades isolering och de 

skall motivera till förändring. De skall även inneha uppfattningen att alla individer kan förändras 

och utvecklas.10  

 

Ett häkte kan som tidigare nämnts uppfattas på olika sätt beroende på om individen befinner sig 

där som häktad eller som kriminalvårdare. En häktad individ kan ha svårt att se positiva sidor 

med häktet och individerna som befinner sig där, främst då de inte befinner sig på häktet av egen 

fri vilja. Detta är till skillnad mot kriminalvårdarna som gjort ett aktivt val angående deras vistelse 

på häktet. Då de båda grupperna befinner sig på häktet under olika förutsättningar och med olika 

erfarenheter kan detta leda till att häktet också uppfattas olika från individ till individ.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att belysa vad det betyder för mina informanter att befinna sig på ett 

häkte samt hur de upplever vistelsen. Mitt intresse ligger både hos de häktade individerna och hos 

kriminalvårdarna på häktet. Jag är intresserad av relationer mellan kriminalvårdare och häktade 

samt relationer mellan de häktade individerna. Då kriminalvårdarna och de häktade befinner sig 

på häktet under olika förutsättningar är jag också intresserad av de likheter och skillnader som 

eventuellt finns i deras uppfattning. Detta kommer att undersökas på ett häkte i en mellanstor 

svensk stad.  

 

Mina övergripande frågeställningar är; Vad betyder det för de häktade och kriminalvårdarna att 

befinna sig på häktet?  Hur upplevs vardagen på häktet och bemötandet av andra individer på 

häktet? Vilka strategier använder de häktade och kriminalvårdarna i förhållande till häktet?  

                                                 
7 Informationsmaterial från KVV, Kriminalvård i Sverige. http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KIS-

2006%20redigerad.pdf (Besökt 16.11.2006)  
8 Informationsmaterial från KVV, Kriminalvården - ett yrke för dig! 

http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/Ett_yrke_f%C3%B6r_Dig_0601_lowres.pdf (Besökt 15.5.2007) 
9 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson (2006) Människan, Brottet, Följderna, s.174, Stockholm: 

Natur och kultur 
10 Från KVV, sidan med rubriken Häkte – för misstänkta personer. 

http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1981.aspx (Besökt 15.11.2006) 
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Disposition 

Uppsatsen består av sju delar. I Inledningen ges en presentation av ämnet, bakgrund kring vad ett 

häkte är samt studiens syfte. I avsnittet Tidigare forskning lyfts den tidigare forskning som gjorts 

inom ämnet fram. Här diskuteras också för- och nackdelar med den tidigare forskningen. I 

avsnittet Teoretisk referensram lyfts mina teoretiska utgångspunkter fram och diskuteras i relation till 

den aktuella studien. Under Metod presenterar jag det tillvägagångssätt jag använt mig av i studien 

samt de analysverktyg som använts. Analysen består av de resultat som jag har funnit i mitt 

empiriska material. Studien avslutas med en Diskussion och reflektion samt en Sammanfattning av den 

genomförda studien. 

Tidigare forskning  

Att finna tidigare forskning kring ämnet kriminalvård är inga större problem, men att finna 

forskning som berör något annat än de lagar, rättelser och organisationsbeskrivningar som gäller 

inom kriminalvården är svårare. Större delen av forskningen kring ämnet kriminalvård behandlar 

också landets fängelser och inte häkten. Berättelser om individens upplevelser på ett häkte är få, 

nästintill obefintliga. De litteratursökningar som jag genomfört har gjorts i den aktuella 

bibliotekskatalogen på universitetet, på LIBRIS samt sökningar på Internet. När jag har sökt på 

Internet har jag främst sökt på ord och begrepp som jag finner relevanta för min studie, detta har 

gjorts i olika sökmotorer.11 Resultatet av dessa sökningar har blivit att jag funnit tidigare studier 

som genomförts inom liknande områden som min studie. Men den tidigare forskningen kring 

individen på häktet är knapphändig, därför finner jag det än mer intressant att utföra denna 

studie. 

 

Tidigare forskning kring individens upplevelser av ett frihetsberövande har genomförts men detta 

främst med individer som sitter i fängelse, vilka med andra ord redan har blivit dömda för brott. 

Att vara häktad innebär som jag tidigare nämnt att individen är misstänkt för brott, vilket betyder 

att den häktade kan vara oskyldig. Forskning kring den häktade individen finner jag speciellt 

intressant då han/hon lever under andra förutsättningar än vad en individ som sitter i fängelse 

gör. Att vara häktad innebär för många att leva i ovisshet vad gäller framtiden, individen vet inte 

om han/hon skall bli dömd och för hur länge. Individen vet heller inte vad som skall hända från 

dag till dag och ett frihetsberövande kan även ske utan anledning. Grebovic har genomfört en 

intervjustudie med individer som har varit häktade.12 Studien syftar till att belysa hennes 

informanters upplevelser av sin häktningstid. Författaren har bland annat kommit fram till att 

informanterna upplevde att de under häktningen förlorade kontakten helt med omvärlden och att 

de häktade genom isoleringen påverkades negativt, både emotionellt och socialt. Studien visar att 

                                                 
11 Bland annat Google, som länkat mig vidare till andra sidor. 
12 Martina Grebovic (2001) Frihetsberövandet. Lund: Sociologiska institutionen 
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den största påfrestningen för de häktade var tvånget att skiljas från omvärlden.13 Grebovic studie 

visar också att samtliga av hennes informanter använde sig av någon form av handlingsstrategier. 

Dessa var exempelvis att sova och förhålla sig passiv eller att spendera dagen med att drömma sig 

bort. De spenderade sin vardag med att försöka övervinna ensamheten och isoleringen som 

häktningen innebar.14 Grebovic diskuterar inte i studien kriminalvårdarnas roll eller hur 

kriminalvårdarna upplever eller har upplevt häktet.   

 

Författarna Ekbom, Engström och Göransson har skrivit en av de böcker som berör 

kriminalvård i Sverige. 15 I denna bok ges en översikt över kriminalvården. När författarna skriver 

om häktet beskriver de främst häktets organisation, genomströmningen till landets häkten samt 

lagar och regler som gäller. Individens upplevelser nämns inte, inte heller omgivningens 

upplevelser av att ha en närstående som är frihetsberövad. Kriminalvårdarnas upplevelse av 

häktet finns inte med och det utrymme som ges i boken för kriminalvårdarna berör främst deras 

arbetsuppgifter inom kriminalvården. När författarna skriver om landets fängelser ser det dock 

annorlunda ut. Här skriver de bland annat om att kriminalvården skall arbeta för att hjälpa den 

intagne till att anpassa sig till eventuell frisläppning, att kriminalvården i planeringen av en 

individs anstaltsvistelse bör ta ”särskild hänsyn […] till den intagnes vidmakthållande av nära 

relationer, framför allt till barn/familj.”16 Ekbom, Engström och Göransson beskriver inte heller 

individens upplevelser i fängelseavsnittet i boken, men jag finner det intressant att det lämnas mer 

än dubbelt så stor plats i boken åt ett avsnitt om fängelser som åt häkten. I fängelseavsnittet i 

boken kan vi hitta ett längre avsnitt om kriminalvårdarna. Där skriver författarna om vårdarnas 

roll, hur det ser ut idag och hur det har sett ut tidigare.  

 

I samråd med Justitiedepartementet har dåvarande (1992) justitieombudsmannen Wigelius givit ut 

en skrift om häktade individers kontakt med omvärlden.17 Här har vi återigen en skrift som talar 

om häktets lagar, rättelser och en beskrivning av organisationen. Men Wigelius skriver inte bara 

om de lagar och rättelser som råder utan också om behandlingen av de häktade. I Wigelius skrift 

får vi läsa om kriminalvårdarens roll för den häktade, där kriminalvårdarna skall motivera den 

häktade till att delta i aktiviteter och finnas där som stöd för dem.18 Wigelius skriver exempelvis 

att en individ som är frihetsberövad för första gången kan känna oro inför kommande rättegång 

och att det då, för att underlätta, skall finnas en kontaktperson som skall agera samtalspartner till 

                                                 
13 Grebovic (2001) s.22 
14 Grebovic (2001) s.24 
15 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson (2006) Människan, Brottet, Följderna, Stockholm: Natur och 

kultur 
16 Ekbom, Engström, Göransson (2006) s.200 
17 Anders Wigelius (1992) Häktades gemensamhet och kontakter med omvärlden. s.21, Stockholm: Allmänna Förlaget  
18 Wigelius (1992) s.22-23 
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den frihetsberövade.19 Men, precis som i Ekbom, Engström och Göranssons bok saknas även här 

berättelser eller upplevelser från individen på häktet.   

Teoretisk referensram 

Jag skall här redogöra för den teoretiska referensram jag valt att använda mig av i studien. Studien 

bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt, som är ett brett perspektiv och förespråkas bland 

annat av Burr.20 Hon skriver att världen är socialt konstruerad och att det är individer som 

konstruerar den, i interaktionen individer emellan.21 Burr menar vidare att verkligheten är skapad 

av individer som delar mening med andra genom att vara en del av samma samhälle.22 

Socialkonstruktivismen förnekar att individens kunskap är en direkt uppfattning av verkligheten. 

Burr hävdar att det är i en kultur eller ett samhälle som vi konstruerar vår egen version av 

verkligheten mellan oss.23 Detta kan appliceras på den kultur som råder på en institution, då de 

häktade och kriminalvårdarna på ett häkte har sina egna regler att följa och tolka, vilket leder till 

att de skapar och lever i sin egen verklighet.  

Totala institutioner 

En individ som bryter mot den sociala ordningen och begår brott eller blir anhållen misstänkt för 

brott hamnar oftast i häkte, det vill säga på en total institution. Med total institution avser 

Goffman;  

En total institution kan definieras som en plats att bo och arbeta på, där ett stort antal 

människor i en likartad situation lever ett instängt och formellt administrerat liv tillsammans 

under en längre tid, avskurna från samhället utanför.24  

Institutioner av olika slag är anpassade för ändamålet att hålla den intagne, eller häktade i det här 

fallet, innanför murarna och att hålla utomstående utanför. Kännetecken för totala institutioner är 

att det finns ”inbyggda hinder för umgänge och deltagande i det sociala livet utanför 

institutionen.”25 I och med vistelsen på en total institution utsätts individen för påtryckningar från 

olika håll. En inlåsning innebär att individen måste lära sig att anpassa sig till nya regler och 

normer, nya individer i sin närmsta umgängeskrets samt själva frihetsberövandet. Goffman talar 

om ”rollförlust”. Rollförlust är ett resultat av brytningen med det förflutna och den eller de roller 

individen tidigare haft och som inte kan eller får upprätthållas på institutionen.26 Flera 

                                                 
19 Wigelius (1992) s.39 
20 Vivien Burr (2003) Social constructionism. s.45, London: Routledge 
21 Burr (2003) 
22 Burr (2003) s.45 
23 Burr (2003) s.6 
24 Erving Goffman (2007) Totala Institutioner. s.9, Stockholm: Nordstedt 
25 Anna-Liisa Närvänen (1994a) ”Tids- och rumssociologiska aspekter av stigmatisering och totala institutioner”, 

s.100, I Samhälle, psykiatrisk vård och psykisk hälsa. Tommy Svensson (red) Linköping: Tema, Univ. 
26 Goffman (2007) s.21 
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institutioner har som regel att man inte får ta emot besökare eller ha kontakt med omgivningen 

under den första tiden. Detta främst för att individen skall anpassas till institutionen och dess 

regler. Den förlorade kontakten med utsidan kan medföra att individen får genomgå en 

djupgående brytning med tidigare roller.27 Vad gäller de individer som är eller blir häktade är det 

inte säkert att en djupgående brytning äger rum. Då en individ eventuellt bara är häktad under en 

kortare tid, det vill säga under några dagar, leder vistelsen inte till en djupgående brytning. 

Individen kanske släpps fri så tidigt att den korta häktningen inte påverkar honom/henne 

nämnvärt i framtiden. Goffman påpekar också att den socialisationsprocess som inlåsningen 

innebär ofta förstärks genom en avidentifiering. Detta genom att personliga ägodelar med mera 

tas ifrån den häktade och istället ersätts med institutionella, vilket leder till att den häktade har 

mindre som förknippar honom/henne till ett liv utanför murarna.28 En form av avidentifiering 

kan även drabba kriminalvårdarna, främst då de på arbetstid bär uniform med utrustning (bland 

annat batong och handfängsel) som kan göra dem påminda om vem de är och vilka befogenheter 

de besitter.  

 

En annan aspekt vad gäller totala institutioner, som enligt min bedömning är av intresse för 

studien, handlar om ”den offentliga respektive privata karaktären av rummet.”29 Skillnaden här är 

olika grader av insyn, kontroll och övervakning samt möjligheter till intimitet och avskildhet.30 Att 

aldrig få vara ensam, eller ständigt vara tvungen att be om att få utföra sysslor som vanligtvis tas 

förgivna, kan vara ytterst påfrestande. Att ständigt bli påmind om att vara inlåst och att en annan 

individs ord är lag är också något som ständigt påminner om vilken situation individen befinner 

sig i. Närvänen skriver att avsaknaden av det privata rummet leder till en brist på kontroll över 

tillvaron. Hon menar att möjlighet till avskildhet är viktigt för den personliga identiteten.31 

Avsaknaden av kontroll över tillvaron kan få den häktade att känna sig maktlös. Att den häktade 

måste ta order från kriminalvårdarna sätter den häktade i en underordnad roll, vilket leder till att 

kriminalvårdaren är den som besitter makten.  

 

Makt är något som ständigt förekommer på totala institutioner. Begreppet makt kan beskrivas på 

olika sätt. Petersson menar att makt används för att ”karaktärisera och förstå sociala relationer.”32 

Han definierar makt som en relation mellan aktörer och maktrelationen som ett ensidigt 

beroende mellan två aktörer. Med det menas att den ene har makt över den andre men inte 

tvärtom.33 I denna studie är det kriminalvårdarna som besitter resurserna och makten över de 

häktade. Även om kriminalvårdarna har möjligheterna för att utöva makt är det inte säkert att de 

                                                 
27 Goffman (2007) s.21 
28 Goffman (2007) s.23 
29 Närvänen (1994a) s.101 
30 Närvänen (1994a) s.101 
31 Närvänen (1994a) s.101 
32 Olof Petersson (red) (1987) Maktbegreppet. s.10, Stockholm: Carlsson 
33 Petersson (red) (1987) s.10 
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gör det. På ett häkte förekommer flera slags maktutövanden. Att de häktade blir fråntagna sina 

personliga tillhörigheter, som jag talat om ovan, sätter dem också i en underordnad position som 

medför maktlöshet. Men på häktet kan det även förekomma en form av motmakt. Även om det i 

första hand är kriminalvårdarna som besitter makten på häktet finns det tillfällen då de häktade 

för en kort stund kan ta över kontrollen. Petersson menar att maktutövning i sin enklaste form 

innebär att en aktör får sin vilja igenom gentemot en annan aktör. Detta kan ske genom tvång, 

övertalning, belöning eller på annat sätt.34 Detta innebär att kriminalvårdarna i situationer kan 

vara i underläge de häktade, främst om de häktade har lyckats vända kriminalvårdarna mot 

varandra. Även om de häktade lyckas att ta över makten för en stund är det ingen omöjlighet för 

kriminalvårdarna att återta kontrollen. Detta då de har alla tänkbara maktmedel till sitt 

förfogande. Jag finner Peterssons definition av maktbegreppet relevant för min studie, bland 

annat då han använder begreppet för att karaktärisera och förstå sociala relationer. 

 

Jag diskuterar ovan Närvänens tankar kring behovet av avskildhet, detta kan även jämföras med 

Benthams tankar kring panoptikon. Foucault hänvisar till Benthams definition av panoptikon och 

menar att den som är inlåst ständigt iakttas, individen skall vara medveten om att han/hon är 

under bevakning och skall aldrig kunna känna sig osynlig.  

Man vänder alltså upp och ner på fängelsehålans princip; eller, rättare sagt, dess tre principer – 

låsa in, beröva ljuset och dölja – man bevarar den första och slopar de båda andra. Fullt ljus i 

övervakarens blick åstadkommer ett effektivare fängelse än mörkret, som när allt kom omkring 

utgjorde ett skydd. Synligheten är en fälla.35 

Den häktade kan alltså ständigt bevakas, men han vet inte om eller när. Detta innebär att den 

häktade saknar kontroll över sig själv och sin situation. Den häktade har inget val att leva i det 

offentliga eller ej, han är ständigt blottad.36 Även här ser vi hur maktlös den häktade kan vara 

gentemot institutionen. Tanken med panoptikon innebär att även kriminalvårdarna skulle vara 

bevakade. Detta främst då kriminalvårdarna rör sig i lokaler och befinner sig i sammanhang där 

de ständigt iakttas och bevakas, både av de häktade men också av arbetskamrater.   

 

Efter en tid på institutionen och en eventuell fängelsevistelse skall individen släppas ut i samhället 

igen och gå tillbaka till det liv han/hon hade innan inlåsningen. Att återgå till det liv han/hon 

hade innan inlåsningen är oftast svårare än individen tror, den sociala position som individen 

hade innan intagningen kommer aldrig att bli sig lik igen.37 Goffman betonar starkt den totala 

institutionens inverkan på den sociala identiteten och dess stigmatiserande effekter. Om en 

individ har varit inlåst under en längre tid kan det vara svårt att komma ut och anpassa sig till livet 

utanför murarna igen. När en individ sitter häktad kan individens kulturmönster ändras och det 

                                                 
34 Petersson (red) (1987) s.19 
35 Michel Foucault (2003) Övervakning och straff. s.201, Lund: Arkiv 
36 Närvänen (1994a) s.101-102 
37 Goffman (2007) s.57 
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sker då en så kallad diskulturation. Med diskulturation menar Goffman att det inlärda kulturella 

beteendet byts ut mot ett annat som passar bättre in just där man befinner sig. Detta gör att han 

eller hon blir socialt begränsad och får svårt att återgå till det ”normala” liv, som han eller hon 

hade innan vistelsen på institutionen.38 På grund av individens nya socialt begränsade beteende 

kan det framförallt bli svårt att bli insläppt av allmänheten, utan att ses som avvikande. Goffman 

menar att en individs sociala status aldrig blir densamma efter en inlåsning på en institution.39  

 

I relation till min studie finner jag att en diskussion kring både totala institutioner och makt är 

relevant. Detta främst då makt och kontroll är något som ständigt råder på häktet, då de häktade 

befinner sig där för att de är misstänka för brott. Då häktet utgör en total institution har det 

också betydelse för mina resultat.  

Normalt respektive avvikande  

Varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in människor i 

kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna 

inom varje sådan kategori.40  

Socialt avvikande, normalitet och stigma är begrepp som vi hör allt oftare och som är allt 

vanligare i vårt vardagsspråk.  Socialt avvikande ”[…] började användas i början av 1960-talet i ett 

försök att bryta med kriminologins snäva perspektiv på det straffrättsliga systemet.”41 Begreppet 

social avvikelse omfattar allt som inte passar in i samhällets normsystem.42 Det var först när 

begreppet avvikande beteende lanserades som det blev möjligt att vid sidan av traditionella 

brottslingar studera andra grupper. Dessa grupper var allt från mentalsjuka till homosexuella och 

alkoholister.43 Idag är det inte bara de tidigare nämnda grupperna som anses avvikande utan flera 

grupper kan definieras som avvikande. Föräldrar som inte har ekonomiska resurser till att köpa 

de senaste skorna till sina barn eller inte har resurserna till att åka på semester varje år hör inte 

längre till normen i samhället utan ses som avvikande. ”Den som har rött hår och fräknar är 

statistiskt sett en avvikare i Sverige, precis som den extremt överviktiga.”44 Det är kollektivet av 

individer i samhället som sätter gränsen för vad som skall betraktas som normalt respektive 

avvikande. Det är efter tillämpningen av regler som individen kategoriseras som normal 

respektive avvikande.45 Tannenbaum talar om hur omgivningens reaktioner har betydelse för 

                                                 
38 Goffman (2007) s.20 
39 Goffman (2007) s.57 
40 Erving Goffman (2001) Stigma. s.11, Stockholm: Prisma 
41 Mats Hilte (1996) Avvikande beteende. s.7, Lund: Studentlitteratur 
42 Edmund Dahlström (1964) ”Normer, avvikelse och social kontroll”, I Sociala avvikelser och social kontroll, Joachim 

Israel, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
43 Hilte (1996) s.7 
44 Hilte (1996) s.8 
45 Hilte (1996) s.20 
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skapandet av avvikaren.46 Han menar att samhällets definition av brottslingen som ond i 

slutändan leder till att den utpekade övertar den definitionen av sig själv. Individen blir med 

andra ord det han/hon beskrivs vara.47 Tannenbaum menar vidare att samhällets dramatisering av 

ondska ofta leder till att den utpekade drivs längre bort från samhället och rakt in i 

avvikargrupper och blir kvar där med deras normer och värderingar.48 Detta kan bli ett första steg 

på vägen till utanförskap och kanske till ett mönster med avvikande beteende. Att en individ 

uppfattas som annorlunda som i sin tur kan leda till utanförskap kan också benämnas som 

stigma.49 Goffman menar att vi kan urskilja tre olika typer av stigma. Det finns kroppsliga 

missbildningar, fläckar på karaktären (till exempel fängelsevistelse) samt stambetingade stigman, 

det vill säga ras, nation och religion.50 Individer som har varit häktade kan bli stigmatiserade på 

det sätt att de förlorar jobb, vänner och/eller familj. De kan ha svårt att få ett jobb efter 

exempelvis en häktesvistelse då vissa arbetsgivare undersöker individens kriminalregister. Även 

om en individ har varit häktad men sedan blivit friad från misstanke går inte tiden i häkte att göra 

ogjord. Grebovic berättar i sin studie om hur en av hennes informanter kände en oro inför att 

söka jobb efter hennes vistelse i häkte. 

I sitt sätt att beskriva den oron hon känner inför en ny arbetsplats uppvisar hon tydligt 

otrygghet inför arbetsintervjuer. Hennes oro grundar sig främst på att inte bli utpekad av 

någon inför sin chefen som före detta misstänkt för brott d.v.s. på många arbetsplatser begär 

arbetsgivaren att ett urdrag ur kriminalregistret uppvisas inför anställningen. Paula är inte 

registrerad i belastningsregistret. Men finns i polisens register bland misstänkta. Arbetsplatser 

med hög säkerhet accepterar inte ens sökanden som har delgivits misstankar om brott.51 

För att föra tillbaka en individ till ett normalt beteende använder sig samhället av så kallad social 

kontroll.52 Social kontroll kan tolkas på flera olika sätt. Man kan tala om en allmän socialisation, 

det vill säga beteendet hos en individ vars handlingar överensstämmer med normer som finns 

inom en grupp. Inom sociologisk teori delas oftast begreppet social kontroll in i informell- och 

formell social kontroll. Med informell kontroll syftar man till det inflytande och de påtryckningar 

som individen utsätts för i primärgruppen, det vill säga i familjen eller umgängeskretsen. Detta 

för att anpassa sig till gruppens normer. Den formella kontrollen syftar till samhällets åtgärder för 

att få individen att följa lagar och bete sig efter de regler som är uppsatta. 53 

                                                 
46 Frank Tannenbaum (1973) ”Dramatiseringen av ondskan”, I Stämplingsprocessen, Ann Lundén, Elisabeth Näsman, 

Stockholm: Prisma 
47 Tannenbaum (1973) s.50ff 
48 Tannenbaum (1973) s.52 
49 Goffman (2001) s.12 
50 Goffman (2001) s.14 (För närmare beskrivning av de olika typerna av stigman, se källan.) 
51 Grebovic (2001) s.20 
52 Joachim Israel (1964) Sociala avvikelser och social kontroll. s.23, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
53 Israel (1964) s.9 
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För att skapa social ordning håller samhället sig med olika sanktioner och kontrollapparater, så 

att människor som avviker rättar in sig i ledet igen.54 

Då individen som kollektiv har ett behov av att kategorisera individer i vad som betraktas som 

normalt måste även kategorisering i avvikande finnas. Individer med en form av stigma 

kategoriseras direkt till avvikargruppen. Som jag tidigare nämnt kan ett stigma visa sig på olika 

sätt. De häktade informanterna i den aktuella studien hör till den grupp som har så kallade 

”fläckar på karaktären”. Med det menas att individen bär på ett stigma som inte nödvändigtvis 

syns utanpå, utan att man måste komma individen närmare och få kunskap om vad som skett för 

att eventuellt upptäcka stigmat. En tolkning kan vara att även kriminalvårdarna kan bli 

stigmatiserade. Detta då de ständigt måste vara beredda att stå upp för samhällets nyfikenhet, 

vilket kan leda till att kriminalvårdaren drar sig undan sin omgivning. Att dra sig undan sin 

omgivning är en direktbiljett till utanförskap, vilket också innebär att individen då tillhör den 

avvikande gruppen. Det kan också finnas negativa stereotypa uppfattningar om vilka som blir 

kriminalvårdare, det vill säga att yrket som kriminalvårdare kan vara associerat med exempelvis 

våld och/eller misslyckade poliser.  

 

Då jag i denna studie är intresserad av de häktades och kriminalvårdarnas upplevelser av häktet 

finner jag att en diskussion kring normalitet, avvikande och stigma är ytterst relevant. En individ 

som begått ett allvarligt brott eller som är misstänkt för brott anses inte höra till normen. 

Kriminalvårdarna befinner sig också på häktet men under helt andra förutsättningar än de 

häktade. I och med att kriminalvårdarna inte är frihetsberövade medför detta att de kan ha 

kontakt med sin omgivning och att de även kan ta del av andra förmåner som de häktade inte 

kan. Detta i sin tur leder till att jag finner det intressant att studera det dagliga mötet mellan 

grupperna.  

Metod 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera den metod jag valt att använda mig av. Jag kommer 

nedan att presentera vilket tillvägagångssätt jag har använt mig av i studien samt de analysverktyg 

som haft betydelse för arbetet med mitt datamaterial. Då studiens syfte är att undersöka 

individens upplevelser av sin livssituation och interaktionen individer emellan finner jag 

kvalitativa intervjuer som ett relevant tillvägagångssätt.  

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 

innebörden av människans erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna.55 

Jag är intresserad av individen på häktet och dennes upplevelser av institutionen och finner 

därmed att mötet med dem är det bästa sättet att genomföra denna studie. Både observationer 

                                                 
54 Hilte (1996) s.23 
55 Steinar Kvale, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s.9, Lund: Studentlitteratur 
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och intervjuer är bra metoder att använda vid liknande studier, men då observationer inte var 

möjliga att genomföra var det inte ett alternativ. 

Grounded Theory som utgångspunkt 

Jag har min studie använt mig av Grounded Theory (GT) som utgångspunkt. GT är en teori och 

metod vars främsta syfte är att generera nya teorier. Upphovsmännen till GT, Glaser och Strauss, 

gav ut sin första gemensamma bok 1967.56 Då riktlinjerna för metoden och för hur en empirisk 

undersökning bör genomföras är skiftande ger det utrymme för individuell tolkning i 

genomförandet av en studie, det vill säga en valmöjlighet att välja det tillvägagångssätt som passar 

bäst till den tänkta studien. Guvå och Hylander menar att syftet med metoden är både att skapa 

nya teorier men också att grunda dem i empirisk data.57 Författarna menar också att det handlar 

om att generera nya teoretiska förklaringsmodeller som skall medföra att det både går att förstå 

och förklara sammansatta fenomen. Dessa fenomen menar de består av tolkningar som förvisso 

inte är vetenskapligt bevisade men väl grundade i empirisk data.58 Risken författarna ser med GT 

är att forskaren ibland inte genererar nya teorier utan bara upptäcker det som redan är upptäckt. 

Guvå och Hylander menar vidare att forskaren inte får stanna vid sina upptäckter utan att han 

eller hon skall gå vidare, med syftet att skapa nya begrepp.59 Jag kommer inte i denna studie att 

generera några nya teorier, främst då jag finner att studien är för liten men också för att jag inte 

arbetat helt efter metoden. Jag kommer främst att koppla mina upptäckter till de redan befintliga 

teorierna som presenteras under teoretisk referensram. Jag har i denna studie främst tagit hjälp av 

GT: s analysverktyg i arbetet med det empiriska materialet. 

 

Jag har valt att använda mig av Strauss och Corbins tankar kring GT.60  Strauss och Corbin valde 

jag främst som utgångspunkt då de anser att forskaren inte behöver följa metoden slaviskt, utan 

att metoden skall erbjuda forskaren verktyg som kan hjälpa vid bearbetning av det empiriska 

materialet.61 Jag finner också att Strauss och Corbin var ett relevant val då de har en annan syn på 

forskarens förkunskaper gällande det fält som skall studeras, till skillnad mot exempelvis Glaser. 

Strauss och Corbin menar att vi aldrig kan vara helt fria från fördomar och tidigare erfarenheter 

och ser det därför som en omöjlighet att gå ut på fältet helt förutsättningslöst.62 De anser att det 

är bra att forskaren är påläst inför studien.63 Detta tankesätt passade mig bra då jag innan 

påbörjandet av studien ansåg att det var viktigt att jag var påläst innan jag gick ut på fältet. Jag ser 

                                                 
56 Barney Glaser, Anselm L. Strauss (1967) The discovery of grounded theory. New York: Aldine de Gruyter 
57 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander (2003) Grundad teori. s.5, Stockholm: Liber 
58 Guvå, Hylander (2003) s.5-6 
59Gunilla Guvå, Ingrid Hylander (1998) Att tillägna sig Grounded Theory. s.12, Linköping: Institutionen för pedagogik 

och psykologi 
60 Anselm Strauss, Juliet Corbin (1998) Basics of qualitative research. California: SAGE Publications Inc. 
61 Strauss, Corbin (1998) s.14 
62 Strauss, Corbin (1998) s.99 
63 Strauss, Corbin (1998) s.42 
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det som problematiskt för mig som forskare att gå ut på fältet helt förutsättningslöst, speciellt då 

jag anser att det i princip är en omöjlighet att vara en ”tabula rasa” som Glaser förespråkar. Även 

om jag läste tidigare forskning innan jag begav mig ut på fältet var detta relativt lite, främst då jag 

inte ville vara alltför påverkad av vad som tidigare studerats inom liknande ämne.  

 

Ett annan anledning till att jag fann GT och Strauss och Corbin som en bra utgångspunkt, var att 

Strauss under sina studier varit starkt influerad av interaktionism och pragmatism.64 Pragmatism 

innebär att individer skaffar sig kunskap som deltagare, inte som åskådare samt att individens 

uppfattning om världen uppstår i praktiskt handlande.65 Detta är något jag har anammat i min 

studie, främst i och med de intervjuer jag har genomfört och som jag därmed har deltagit i. Mina 

förhoppningar är att intervjuerna har fått både de häktade informanter och kriminalvårdarna att 

reflektera över sin situation och därmed deras verklighet. Den symboliska interaktionismen är ett 

socialkonstrutionistiskt synsätt. Burr hävdar att grundprincipen till social interaktionism är att 

individen konstruerar sin egen och varandras verklighet genom den dagliga interaktionen 

individer emellan.66 Då jag i studien för diskussioner kring normalitet, avvikelse samt stigma 

finner jag även att GT: s förhållningssätt till bland annat symbolisk interaktionism är relevant. 

Avvikande, normalitet och stigma skapas i och med samhällets tillämpning av regler, vilket 

innebär att de skapas i interaktionen individer emellan. Då min studie grundar sig i olika 

individers upplevelser av häktet kan även dessa beskrivningar upplevas som socialt konstruerade. 

Strauss och Corbins användningssätt av GT grundar sig även i deras tankar om att den grundade 

teorin måste vara verklighetstrogen, det vill säga att det ska grundas i den sociala verkligheten. De 

anser att verkligheten är socialt tolkad och att den är socialt konstruerad.67 Med detta tolkar jag att 

Strauss och Corbin menar att då metoden är en konstruktion blir även mina intervjuer och 

utskrifter från intervjuerna konstruktioner av informanternas upplevda verklighet. Det jag 

kommer fram till i min analys är inte den enda tolkningen utan bara informanternas och slutligen 

min tolkning. Då jag även hade som önskan att komma ut på fältet för att genomföra studien 

ansåg jag att Strauss och Corbin var ett relevant val. Främst då Strauss ansåg att forskaren har ett 

behov av att få komma ut på fältet för att själv få se och uppleva vad som händer. Strauss ansåg 

det som viktigt att studera komplexiteten och variationen av fenomen och mänsklig handling.68 

Då min studie syftar till att undersöka individens upplevelser av häktet, vilket innefattar miljö, 

bemötande etc. finner jag metoden och Strauss och Corbins tillvägagångssätt relevant för min 

studie.  

                                                 
64 Strauss, Corbin (1998) s.9 
65 Guvå, Hylander (2003) s.26 
66 Burr (2003) s.2-4 
67 Strauss, Corbin (1998) 
68 Strauss, Corbin (1998) s.9 
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Förankring till fältet 

Vid min första kontakt med kriminalvården bestämdes ett möte med kriminalvårdschefen i den 

aktuella staden. Vid mötet presenterade hon ett ämne för mig som hon fann intressant och 

outforskat. Kriminalvårdschefen tilldelade mig en kontaktperson på kriminalvården som skulle 

underlätta för mig och hjälpa mig att komma in på häktet och att ta kontakt med de häktade och 

kriminalvårdare som kunde tänkas intervjuas. Det var dock svårt att få kontakt med 

kontaktpersonen och svårt att få svar på mina frågor. Vid vår första kontakt berättade han klart 

och tydligt att han inte hade tid med detta och undrade vad jag krävde av honom. 

Överenskommelsen blev att jag inte skulle ta någon hjälp av honom med genomläsning av 

studien eller liknande utan bara med kontakterna på häktet. Han skulle hjälpa mig att få en 

rundvandring på häktet samt kontakt med tänkbara informanter. Han berättade vidare att de i 

vanliga fall inte brukade släppa in utomstående på häktet för att intervjua de häktade eller 

personal men att han var beredd att göra det denna gång så att jag skulle kunna genomföra min 

studie och skriva min uppsats.  

 

Problemen med kontaktpersonen på kriminalvården har bland annat inneburit att jag exempelvis 

inte har kunnat fullfölja det ursprungliga syftet då jag inte har fått intervjua de häktade individer 

med de förutsättningar som jag från början bett om. Denna ovissa kontakt med kontaktpersonen 

har påverkat mig på flera sätt i mitt arbete. Jag har känt mig stressad vad gäller genomförandet av 

intervjuerna då jag har varit orolig att de skulle stoppas. Jag har också varit stressad över att jag 

vid senare tillfälle inte skulle få komma tillbaka och göra fler intervjuer om det skulle behövas. 

Denna ovisshet kring studiens genomförande ledde till att samtliga intervjuer bokades in under 

en kortare tid, vilket gjorde att jag vid den sista intervjuns genomförande kände en mättnad av att 

samla in mer material, vilket kan ha lett till att jag inte genomförde fler intervjuer som hade 

kunnat stärka studiens slutresultat. Efter genomförandet av intervjuerna har det inte funnits 

någon kontakt mellan mig och kontaktpersonen. Därför anser jag att han inte har påverkat mig i 

mitt fortsatta arbete, inte mer än den oron som jag utsattes för i början av studien.  

Intervjuer 

I denna studie har jag utfört intervjuer med häktade individer och kriminalvårdare på ett häkte i 

en mellanstor svensk stad. Mitt självklara val inför studien var att jag skulle banda mina intervjuer 

för att sedan transkribera dem. Detta främst för att jag, som relativt nybliven och oerfaren 

forskare, skulle känna en större säkerhet över att inte missa något. Enligt häktesföreskrifterna får 

inte bandspelare medföras på häktet, vilket innebar att det blev omöjligt att banda intervjuerna. 

Då detta kom till min vetskap ansåg jag att två alternativ fanns vad gällde den fortsatta studien. 

Jag kunde genomföra intervjuerna som det var tänkt, men då föra minnesanteckningar, eller så 

fick jag genomföra studien med någon annan form av insamlingsmetod istället för intervjuer. Då 

mitt intresse var att träffa individen och ta del av hans/hennes upplevelser av häktet ansåg jag att 
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det inte fanns något annat alternativ än att genomföra intervjuerna med anteckningar som 

dokumentation.  

 

I början av studien var mitt önskemål att intervjuerna skulle vara mellan 40 – 60 minuter, detta 

bland annat då jag inte ville att de skulle vara för långa eftersom intervjuerna inte skulle bandas. 

Vid för långa intervjuer skulle viss information kunna komma att glömmas bort. Antalet 

intervjuer skulle självklart vara beroende av hur stort intresset var, hur mycket material jag 

lyckades samla in och vad jag sedan skulle finna vid analysen av materialet. Efter att den första 

intervjun var genomförd kom jag till insikt med att då jag antecknar intervjuerna behöver de 

tidsmässigt vara något längre än vad jag först beräknat. Under intervjuerna antecknade jag relativt 

mycket då jag inte ville missa så mycket av det som informanten berättade samt att jag ville ha 

med informantens egna ord. Hur långa intervjuerna blev har helt berott på vad som sagts och hur 

samtalet har utvecklats, men samtliga intervjuer pågick mellan 40 – 90 minuter. Intervjuerna 

artade sig som semi-strukturerade intervjuer.69 Kännetecken för en semi-strukturerad intervju är 

att forskaren har en intervjuguide över teman som skall beröras, men samtidigt har informanten 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguiden behöver inte följas slaviskt och 

frågorna behöver heller inte komma i samma ordning som i intervjuguiden, utan den fungerar 

mer som ett stöd för intervjuaren.70   

 

Att föra anteckningar istället för att banda intervjuerna har varit svårt men lärorikt. Det finns 

både för- och nackdelar med anteckningar respektive bandningar. Fördelar med att banda en 

intervju kan vara att jag får med allt som sägs under intervjun, ingenting utelämnas och jag kan 

sedan höra saker som jag kanske inte annars skulle uppfatta. Att banda en intervju kan också 

utgöra en trygghet för forskaren och intervjun kan arta sig mer som ett samtal.71 I en bok skriven 

av Kaijser och Öhlander72 skriver författarna att de själva föredrar att banda intervjuer. Detta 

främst då de anser att forskaren vid bandning kan ägna hela sin uppmärksamhet åt 

samtalspartnern utan att behöva tänka på att anteckna. De tycker också att det är en fördel med 

bandning då bandet kan avlyssnas flera gånger, medan ”en nedtecknad intervju är ´frusen´ på den 

kompetensnivå forskaren hade när den fästes på papper”.73 Å andra sida kan min uppmärksamhet 

som mottagare vara mer skärpt när jag inte bandar intervjuerna. Detta då jag bör anteckna och 

vara alert under hela intervjun och har därmed inte tid att bara lyssna med ett öra, främst då jag 

kan missa viktig information. Det viktiga i en intervju är dock inte bara valet att banda eller 

anteckna den utan det väsentliga är det förtroende som den intervjuade känner inför forskaren.74 

I de intervjuer som jag har genomfört till denna studie har informanterna svarat olika och varit 
                                                 
69 Alan Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. s.301, Malmö: Liber ekonomi 
70 Bryman (2002) s.301 
71 Lars Kaijser, Magnus Öhlander (1999) Etnologiskt fältarbete, s.68, Lund: Studentlitteratur 
72 Kaijser, Öhlander (1999) 
73 Kaijser, Öhlander (1999) s.68 
74 Anna-Liisa Närvänen (1994b) Temporalitet och social ordning. s.317, Linköping: Tema, Univ. 
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olika öppna i sina svar. En del har bara svarat på frågan medan andra har svarat på frågan och 

berättat mycket runt omkring. Jag upplever det som att de häktade som var häktade för första 

gången hade mer att berätta, jag fick känslan av att de hade reflekterat mer över vad som hade 

hänt och om var de befann sig. Denna skillnad kan handla om olika saker och svaren kan tolkas 

på olika sätt, bland annat kan det vara ett tecken på deras förtroende för mig som intervjuare.75 

 

Svaren och utformningen av svaren kan också vara olika beroende på hur frågan ställs och hur 

den uppfattas. När jag inte använder mig av bandspelare har jag ingen möjlighet att gå tillbaka till 

ursprungsmaterialet, det vill säga, jag kan inte se exakt hur frågan exempelvis blev formulerad.  

Närvänen skriver att hon vid en genomförd undersökning gjort en jämförelse mellan en 

transkription från en bandad intervju och en sammanfattning av en nedtecknad intervju, där hon 

menar att den sammanfattade intervjun ”i bästa fall kunde betraktas som en tolkning av 

intervjun”.76 Hon menar att det vid en nedtecknad intervju inte finns några exakta svar eller 

exakta frågor, detta bland annat då nedtecknandet är begränsat. Detta har jag varit fullt medveten 

om och därför ansåg jag att det var viktigt att anteckna så mycket jag kunde, främst för att så lite 

information som möjligt skulle gå förlorad men också för att jag sedan vid analysarbetet skulle 

kunna bestämma vad som ansågs relevant eller inte för studien.  

 

Jag hade i början av studien som önskemål att få utföra en observation på häktet, detta för att jag 

själv skulle kunna bilda mig en egen uppfattning om häktet som en total institution samt att jag 

själv skulle observera mötet mellan de häktade sinsemellan samt med kriminalvårdarna. Vid 

kontakt med min kontaktperson avböjde han min önskan om en eventuell observation, men en 

rundvandring på delar av häktet fick jag genomföra. Rundvandringen på häktet anser jag inte vara 

likställt ett observationstillfälle, detta främst då jag inte träffade några häktade och kunde därmed 

inte observera mötet dem emellan. Jag fick dock se korridorerna och cellerna och fick därmed en 

egen bild över häktets utformning.  

Informanter och avgränsningar 

På ett häkte befinner sig individer som är misstänkta för brott men även en del som redan är 

dömda, det vill säga de som inväntar anstaltsplats. Den ursprungliga idén med studien var att 

intervjuerna skulle äga rum med häktade individer som ännu inte hade fått sin dom för att 

undersöka hur de upplever ovissheten. Så blev inte fallet. Detta var inte möjligt då de häktade 

som vistas på det aktuella häktet redan genomgått sin första rättegång. Därför är samtliga av de 

informanter som är häktade, individer som har fått sina domar och nu väntar på anstaltsplats eller 

väntar på eventuell överklagan samt kriminalvårdare som arbetar på häktet. Sammanlagt har åtta 

intervjuer genomförts, fyra intagna och fyra kriminalvårdare. Detta för att jag ville ha lika många 

från vardera grupp för att få en bild av båda de grupper individer som befinner sig på häktet.  

                                                 
75 Närvänen (1994b) s.318 
76 Närvänen (1994b) s.318 



 17 

Samtliga av de häktade som har intervjuats har varit män. Jag visste varken till intervjutillfällena 

eller idag vilka informanterna är, det vill säga, jag vet inte deras personuppgifter. Detta gör att jag 

inte kommer eller kan gå in på en närmare beskrivning av informanterna. Bland de intervjuade 

kriminalvårdarna har fördelning mellan könen varierat. De har jobbat olika länge på häktet, allt 

från 4 år till 12 år. Detta gör att de har olika erfarenhet och olika syn på de häktade individerna 

och häktet. Detta var inte ett aktivt val från mig utan informanterna har blivit mig tilldelade på 

plats. Jag kommer i analysen att benämna den häktade individen som han, detta främst då 

samtliga av mina informanter som varit häktade har varit män. Kriminalvårdarna kommer i 

analysen att benämnas som kriminalvårdare eller vårdare istället för han eller hon. Detta för att 

försöka göra vårdarna så anonyma som möjligt, framförallt då två av de intervjuade 

kriminalvårdarna är kvinnor och två är män. 

 

Denna studie är genomförd på ett häkte med ett mindre antal informanter. Då studien bara rör ett 

häkte och inte flera samt att mina informanter är få till antalet kan denna studie inte visa någon 

allmängiltig syn av häktades eller kriminalvårdares upplevelser. Det är bara dessa specifika 

individers subjektiva upplevelser som studien speglar. I analysen kommer jag inte att kunna 

beröra alla fynd, därför har jag valt ut de fynd som jag anser vara mest relevanta för studiens syfte 

och de fynd som jag finner återkommande i materialet. Analysen kommer att bygga på 

informanternas berättelser, dessa kommer att presenteras med mina egna ord och formuleringar 

samt utdrag från intervjuerna. Då intervjuerna inte är bandade utan nedtecknade är citaten mina 

egna formuleringar utifrån vad informanterna berättat. Denna studie visar ingen generell bild av 

livet på ett häkte utan ger läsaren en uppfattning om hur ett häkte och tillvaron på häktet kan 

upplevas.  

Analysverktyg för det empiriska materialet 

Materialet har analyserats efter vad Strauss och Corbin kallar öppen kodning. Med öppen kodning 

menas att forskaren bryter ner sitt material analytiskt för att kunna producera kategorier som 

finns i materialet.77 När jag påbörjade arbetet med materialet började jag med att läsa igenom 

intervjuerna en efter en. Jag gjorde flertalet genomläsningar av samtliga intervjuer till en början. 

Syftet med att läsa intervjuerna flera gånger var att jag skulle få en så bred bild som möjligt över 

vad materialet berörde. Efter att jag hade läst materialet flertalet gånger började jag att sätta koder 

på intressanta utsagor som jag fann. Strauss och Corbin menar att kodning handlar om att 

forskaren skall ställa frågor till sitt material för att ta reda på vad materialet säger om ämnet som 

studeras.78 De frågor jag ställde till materialet har varit utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Frågorna har bland annat behandlat; Vad säger denna utsaga om den häktades vardagliga 

upplevelser? Hur beskriver informanten mötet med andra individer på häktet? Hur beskrivs 

vardagen? De utsagor som jag funnit relevanta i relation till studiens syfte satte jag koder på, ord 

                                                 
77 Strauss, Corbin (1998) s.101 
78 Strauss, Corbin (1998) s.89 
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som på ett bra sätt skulle sammanfatta fyndet. Allt eftersom fler och fler koder uppstod blev det 

svårare att ha en överblick över dem. Det uppstod ett behov av att gruppera koderna, det vill säga 

sammanställa de koder som var likartade varandra. Dessa koder bildade då en kategori som sedan 

fick ett namn. För att kunna identifiera kategorier menar Strauss och Corbin att konstant 

komparation är ett måste.79 De menar att varje händelse eller utsaga skall jämföras med andra 

händelser och utsagor för att forskaren skall kunna finna likheter och olikheter för att sedan 

kunna kategoriseras.80 Konstant komparation är något som jag har använt genomgående i 

analysarbetet. I hanteringen av mitt material upptäckte jag under kodandet och analyserandet att 

flera koder hamnade under samma kategori, det vill säga att jag inte fann nya kategorier. Detta är 

vad som inom GT kallas för teoretisk mättnad.81 När forskaren känner att teoretisk mättnad har 

uppnåtts, det vill säga att materialet inte kan tillföra något nytt, anses forskaren vara klar med 

insamlandet.  

 

I GT kan datainsamling och analys göras parallellt, detta kallas då för teoretisk sampling.82 Med 

teoretisk sampling menas att forskaren skall hitta variation vad gäller intervjupersoner, platser etc. 

och detta skall, i och med den information som framkommer i det parallella arbetet mellan 

datainsamling och analys, utveckla studien.83 Detta tillvägagångssätt har jag inte haft möjlighet att 

ta del av. Detta främst i och med att samtliga intervjuer har analyserats vid ett tillfälle samt att 

antalet intervjupersoner varit relativt få och att jag själv inte valde vilka som skulle intervjuas. I 

arbetet med mitt material har jag kodat och kategoriserat intervjuerna med de häktade för sig och 

intervjuerna med kriminalvårdarna för sig. Detta för att jag vid skrivandet av analysen skulle ha 

lättare att skilja dem åt. Att jag ville skilja de båda grupperna åt var för att de båda inte befinner 

sig på häktet under samma villkor. Analysen bygger på de kategorier som framkommit och bildats 

utifrån de likheter och skillnader som hittats i materialet.  

 

Strauss och Corbin anser också att det är viktigt att forskaren under arbetet för anteckningar, så 

kallade memos. Detta för att det skall vara lättare för forskaren att vid senare tillfällen komma ihåg 

vad forskaren tänkte under tiden data samlades in samt under analysarbetet.84 De menar att 

memos också är viktigt då anteckningarna kan återge arbetsprocessen. Det kan hjälpa forskaren 

att komma ihåg känslor, tankar och instruktioner för hur undersökningen gått till och hur den har 

utvecklats.85 Under hela studiens gång har jag fört ner tankar och reflektioner kring både 

datainsamlingen, informanterna och nya tankar och idéer som uppkommit under studiens 

genomförande. Detta har jag personligen funnit som ett mycket bra tillvägagångssätt. Främst då 

                                                 
79 Strauss, Corbin (1998) s.93-94 
80 Strauss, Corbin (1998) s.79 
81 Guvå, Hylander (1998) s.10 
82 Strauss, Corbin (1998) s.42 
83 Strauss, Corbin (1998) s.201 
84 Strauss, Corbin (1998) s.99 
85 Strauss, Corbin (1998) s.218 
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arbetet med studien pågått under en längre tid och att jag idag kanske inte kommer ihåg vad jag 

hade för grundtanke med studien från början. Dessa anteckningar har inte gjorts varje dag utan 

när jag har känt att jag har haft ett behov av att dokumentera. Anteckningarna har varit 

ovärderliga på det sätt att de vid flertalet tillfällen hjälpt mig att komma vidare i arbetet med 

studien när jag kört fast.  

Etiska överväganden 

Då mina informanter bland annat är individer som är frihetsberövade och befinner sig i en 

situation som kan uppfattas som särskilt känslig är etiska aspekter något som jag har arbetat 

mycket med. I startskedet av studien hade jag själv inte någon kontakt med de häktade 

individerna på häktet och inte heller med kriminalvårdarna. Därför ansåg jag att det var viktigt att 

jag informerade min kontaktperson på kriminalvården grundligt om vad studiens syfte var, så att 

han kunde förmedla det vidare till de blivande informanterna. I början av kontakten med 

kontaktpersonen skickades en projektplan till honom som bland annat beskrev studiens syfte och 

frågeställning. Detta för att han skulle besitta information om vad jag ville studera samt att han 

vidare skulle kunna informera informanterna om studien och intervjuernas syfte.  

 

Vid varje intervjutillfälle har jag informerat informanterna om studien och intervjuns syfte samt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer som jag har arbetat efter.86 De har också då fått ett 

informationsbrev med information om studien samt mina kontaktuppgifter. Vid varje intervju 

har jag informerat informanten att han/hon kan avbryta intervjun när som helst samt att de har 

möjlighet att stryka uttalanden. Allt material har behandlats konfidentiellt, jag har alltså gjort allt 

jag kan för att i analysen dölja vem som sagt vad. Jag har även informerat om att allt som 

framkom vid intervjutillfällena endast skulle användas i den aktuella studien, det kommer alltså 

inte användas i något annat syfte än det som angivits.87 Innan intervjuerna hade jag ingen önskan 

eller något krav på att få veta vem det var som skulle intervjuas, främst då det inte är individens 

identitetshandlingar som har varit intressanta för mig utan individens upplevelser. Med andra ord 

har det inte varit intressant för mig att veta vare sig individens namn, vilket eventuellt brott 

individen begått eller liknande. Vad informanten sedan har berättat för mig under intervjun har 

varit upp till dem. 

 

Vid kontakt med kontaktpersonen på kriminalvården fick jag känslan av att han skulle välja ut 

eller beordra häktade och kriminalvårdare till att ställa upp på intervjuerna. Kvale säger att det kan 

uppstå problem vid intervjuer vid institutioner då en överordnads samtycke till en undersökning 

                                                 
86 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/  

(Besökt 16.11.2006) 
87 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/  

(Besökt 16.11.2006) 
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kan innebära att det läggs mer eller mindre tryck på att de anställda skall delta.88 Därför valde jag 

att vid varje intervjutillfälle fråga informanten varför han/hon valt att ställa upp på intervjun samt 

vilken information som tillhandahållits. Vid mötet med informanterna har det framkommit att 

informationen från kontaktpersonen inte är den som jag trodde eller hade hoppats på. Varken 

kriminalvårdarna eller de häktade hade fått rätt information om vad studien handlar om. Det har 

varit stora skillnader i vad informanterna har fått för information angående studiens syfte samt 

intervjuernas syfte. Efter att jag hade informerat om intervjuns syfte tillfrågades informanterna 

om de fortfarande var intresserade av att delta, ingen tackade nej.  

 

Av etiska skäl har jag till intervjuerna valt bort frågor som jag ansåg som särskilt känsliga. Det vill 

säga frågor som jag fann kunde väcka svårhanterliga känslor för informanterna. Detta främst då 

jag har varit angelägen om att jag inte vill sätta informanterna, främst de häktade, i en position 

som gör att de efter intervjun skulle börja fundera över sin situation på ett negativt sätt. Då jag 

under intervjuerna låtit informanterna styra relativt mycket själva är min förhoppning att de inte 

känt något obehag under eller efter intervjuerna. Detta har jag gjort genom att ställa de frågor 

som jag ville, men ändå behållit forskarrollen och inte tvingat informanterna att fördjupa sig i 

frågor som de inte har velat. Detta har gjorts genom att vara lyhörd och genom att känna tilltro 

till min personliga känsla inför informanternas kroppsspråk.  

 

                                                 
88 Kvale (1997) s.107 
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Analys 

Analysen bygger på de sju kategorier som jag har identifierat i mitt material. Här nedan skall jag 

göra en kort presentation av de olika kategorierna och vad de kommer att beröra. I kategorin som 

jag valt benämna Livet tar tvärstopp diskuteras de häktades upplevelser av häktningen. För att 

lättare kunna hantera vardagen på häktet använder de häktade och kriminalvårdarna sig av 

strategier. Detta diskuteras i kategorin Överlevnadsstrategier. Att leva på ett häkte innebär att vara 

under ständig kontroll. Kriminalvårdarna är de som besitter makten på häktet och är därmed de som 

ser till att ordning och kontroll efterföljs. Kategorin Olika individer, olika bakgrund, olika behov 

behandlar de häktade och kriminalvårdarnas likheter och skillnader samt deras olika 

förutsättningar. Ömsesidig respekt handlar om att samtliga individer på häktet måste visa varandra 

ömsesidig respekt för att det skall råda en trivsam miljö som alla kan och vill befinna sig i. Kontakt 

med utsidan är en kategori som behandlar de häktades behov av möjligheten till kommunikation. 

Kategorin Vård? behandlar tanken att frihetsberövandet skall förbereda den häktade till att kunna 

anpassa sig till ett liv fritt från brott vid frisläppning. Jag kommer nedan i analysavsnittet att 

presentera de fynd jag funnit i analysen av mitt material. Dessa fynd kommer att knytas an och 

diskuteras till relevanta teorier som även har diskuterats under avsnittet teoretisk referensram.  

Livet tar tvärstopp 

De häktade informanter har i intervjuerna berättat att upplevelsen av häktningen gav dem känslan 

av att deras liv stannade upp. Anhållandet och häktningen gav dem mycket tid till att tänka, som i 

sin tur ledde till att de blev stressade och oroliga över sin situation. Detta främst på grund av att 

de inte visste vad som skulle hända. Analysen visar även att de häktade kände en rädsla inför 

framtiden. Några av de frågor som dök upp hos de häktade informanterna vid häktningen 

handlade om familj och jobb. En av de häktade berättade att han var orolig för det mesta. Han 

var orolig för att vittnena inte skulle komma till rättegången och han oroade sig för vad som 

skulle hända med hans jobb. En annan av de häktade menar att hans liv tog tvärstopp när han 

blev häktad med avseende på relationer, lägenhet och ekonomi. Tanken på att allt han hade 

arbetat för stannade upp ledde i sin tur till ångestkänslor. 

 

Analysen visar att tillvaron för de individer som blir anhållna och sedan häktade kan kännas 

påfrestande och vardagen kan upplevas som väldigt långt bort. Det framkommer i analysen att de 

häktade har svårt att ta till sig att de är frihetsberövade eller att överhuvudtaget förstå vad som 

hänt. En av de häktade informanterna berättade att allt kändes overkligt.  

Det är helt sjukt, jag är i en bubbla och fattar ingenting. […] När man är här inne så känns det 

inte som att det finns nåt utanför, man tänker inte på att det finns en vardag.  

För att försöka underlätta den chockartade upplevelse som häktningen kan innebära arbetar man 

på dagens häkten mycket kring frågor om krishantering. Detta främst då tiden på ett häkte kan 
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upplevas som oviss då ingen vet med säkerhet om den häktade kommer friges efter någon dag 

eller efter flera månader.89 Häktningen kan innebära en stor chock, främst för de individer som 

inte har någon tidigare erfarenhet av en inlåsning. Häktningen kan även utlösa en form av 

panikkänslor och ångestkänslor som även de häktade informanterna i denna studie berättat om. 

Följden av detta blir att man idag på häkten koncentrerar sig mycket kring att hantera akuta 

problem.90 

 

För att underlätta för den häktade individen att förstå vad som har hänt och för att lindra de 

ångest- och panikkänslor som kan uppkomma vid en häktning fattade riksdagen beslut om en ny 

häkteslag.91 Lagen syftar till att de häktades behov av socialt stöd skall tillgodoses samt att de 

häktade skall ha rätt till sysselsättning och bättre kontakt med omvärlden.92 Analysen visar att de 

häktade som befinner sig på häktet för första gången har dålig vetskap och kunskap om vad som 

väntar dem och att de därmed har ett behov av att ha individer runt omkring sig som de kan 

samtala med. Framtiden upplevs som oviss av de häktade, både vad gäller om de skall bli 

frisläppta eller vilket fängelse de skall komma till och hur det kommer att bli där. Att inte veta vad 

som skall hända medför att de häktade känner sig otrygga och osäkra i sin situation. En av de 

häktade berättade; 

Man är ju inte bara frihetsberövad. Det tar ju inte bara bort din dag utan också din trygghet. 

Jag var orolig för en massa grejer. Jag håller på och bygger hus och hur ska det bli färdigt? Hur 

kunde detta hända? Det är en massa frågor som går igenom huvudet. Tryggheten och alltihop 

försvinner. 

Under intervjuerna med kriminalvårdarna ställdes frågan om de märker någon skillnad på den 

häktade som har fått sin dom och väntar anstaltsplats och på den häktade som fortfarande väntar 

på slutgiltig dom. Svaren från samtliga kriminalvårdare har varit att de märker skillnad.  

Vissa mår ju väldigt dåligt och anpassar sig bra. Vissa ska ju vara macho, andra visar att de mår 

dåligt, att de är rädda för att komma till anstalt, för då har de hört om hur det är där. Dom är 

mest rädda! 

De blir lugnare när de har fått sin dom. 

Analysen visar att ovissheten som de häktade känner inte bara leder till oro och stress utan också 

kan leda till rädsla. En rädsla över att inte veta vad som skall hända, precis som den rädslan som 

mina informanter har berättat att de kände när de anlände till häktet. Rädslan och oron kan 

underlättas då individen får veta vad som skall hända. En av de häktade berättade att det var en 

lättnad när han fått sin dom, inte för att han var nöjd med den utan för att han då slapp tänka 

vidare på vad som skulle hända. En annan av de häktade berättade att han ville veta sin dom för 

                                                 
89 Herlitz, Christiansson (1995) s.20 
90 Herlitz, Christiansson (1995) s.20 
91 SOU 2006:17, Ny häkteslag. s.18, Justitiedepartementet: Häktesutredningen 
92 Ekbom, Engström, Göransson (2006) s.162 
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att få veta sitt straff. Det framkommer i analysen att ovissheten kan leda till att individens 

självförtroende sjunker och att han som individ känner sig väldigt liten. En av de häktade 

berättade;  

I början var jag rädd, väldigt, väldigt liten. Jag har alltid haft bra självförtroende alltid varit 

kaxig. Alltså inte stöddigt kaxig men du vet, den som alltid sagt; nej men kom igen nu, det här 

fixar vi. Men när jag kom hit kände jag mig väldigt, väldigt liten.  

Analysen visar att osäkerheten medförde att informanten kände sig osäker och otrygg. För att 

kunna hantera osäkerheten berättade han att han fick arbeta med sig själv, han arbetade med att 

inte känna sig svag. En forskare vid namn Ryff har beskrivit sex viktiga faktorer för god psykisk 

hälsa hos individen. Dessa faktorer består av självständighet, kontroll över tillvaron, personlig 

utveckling, goda relationer med andra individer, känslan av att leva ett meningsfullt liv och 

accepterandet av sig själv som den man är.93 Då den häktade individen lever som frihetsberövad 

har han svårt att uppfylla eller ta del av dessa faktorer. Då de häktade inte har kontroll över sin 

tillvaro har de även svårt att känna självständighet och kontroll. Analysen visar att de häktade har 

ett ständigt behov av kriminalvårdarna och deras resurser. I och med frihetsberövandet kan de 

häktade inte heller välja vilka individer de skall ha umgänge med och kan därför inte garanteras 

goda relationer. De häktade informanterna upplever det som svårt att känna att deras liv under 

häktningstiden är meningsfullt. Goffman menar att individer som är intagna på totala 

institutioner ofta upplever att tiden på institutionen anses som förspilld, att den tiden aldrig går 

att få tillbaka. Det är en tid som måste avklaras och individen får göra det bästa av situationen 

och det bästa för att få tiden att gå.94 Analysen visar att de häktade anser att de nu inte kan göra 

något åt att de befinner sig på häktet, de menar att det handlar om att ”gilla läget”. Men för att 

hantera vardagen och sin situation använder sig både de häktade och kriminalvårdarna av olika 

strategier.  

Överlevnadsstrategier 

Samtliga informanter beskriver olika handlingsstrategier för att kunna hantera vardagen på häktet. 

Dessa strategier är handlingar eller val som informanterna väljer att leva efter för att kunna 

hantera vardagen på häktet på ett så bra sätt som möjligt. Viktiga strategier för både de häktade 

och kriminalvårdarna är humor och öppenhet.  

 

Coser har genomfört en studie på en sjukhusavdelning och där forskat kring humor och skratt. 

Rapporten berör bara humor mellan intagna, detta främst då hon anser att humor över 

statusgränserna kan ta en annan form och har andra funktioner än humor kring likasinnade.95    

                                                 
93 Ulf Lundberg, Görel Wentz (2005) Stressad hjärna, stressad kropp. s.20, Stockholm: Wahlström & Widstrand 
94 Goffman (2007) s.54 
95 Rose Coser (1959) ”Some social functions of laughter. A study of humor in hospital settings.” I Human relations; 

studies toward the integration of the social sciences. Vol. 12, London; Sage Publications 
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 […] humor is an expression of the collective experience of the participants, and receives 

response only from those who share common concerns.96 

Analysen visar att det är viktigt att det finns individer att skoja och ha roligt med för att hantera 

vardagen. En av de häktade säger att det är viktigt med ironi och att man hittar några som man 

kan skratta med. Även vårdarna berättar att de finner det ytterst viktigt med skratt i vardagen. En 

av vårdarna berättade; 

Vi har mycket kul ihop, både med de intagna och vårdarna. Det är mycket skratt i allt det 

tragiska. 

Coser menar att skratt och glädje måste delas med andra. Det är konstaterat sedan tidigare att det 

är en viktig del i den interaktiva processen och att det handlar om ett givande och tagande.97 En 

av de häktade berättade att det även finns humor och ironi hos vårdarna. Han tar upp ett 

exempel med en av vårdarna;  

Om man säger till honom exempelvis; Far åt helvete! Då kan han svara; Jag är ju redan där! 

Det är skönt, att se att de har fel och brister också. 

Det framkommer i analysen att de häktade har ett behov av att umgås och få se vårdarnas alla 

sidor, deras mänskliga sidor. Det är skönt för de häktade att se att en vårdare inte är någon 

”supermänniska” utan att de också har dåliga dagar. Alla sorters känslor är viktiga att visa, såsom 

glädje, sorg och ilska. Herlitz och Christiansson menar att om dessa känslor inte skulle visas 

skulle inte relationen mellan individerna anses trovärdig.98 Analysen visar att detta också anses 

som viktigt av kriminalvårdarna. Samtliga kriminalvårdare anser att det är viktigt med öppenhet, 

att det är viktigt att man inte gräver ner sig utan håller humöret uppe. En av kriminalvårdarna 

tycker att det är viktigt att inte ha en fasad utan att visa sina känslor.  

Jag är ju en känslomänniska och har ingen fasad utan jag visar mina killar om jag är ledsen eller 

har en dålig dag. Vissa vårdare är ju inte så, utan dom är väldigt stängda och öppnar sig inte. 

De flesta intagna vill prata med någon normal. 

För att kriminalvårdarna skall kunna möta den häktade med öppenhet anser de att det är viktigt 

att bemöta individen för den han är och inte för det brott individen begått eller är misstänkt för. 

Tre av kriminalvårdarna säger att de exempelvis inte läser domar längre utan istället möter den 

häktade för den han är när han kommer till häktet. De vill inte låta sig påverkas av att veta varför 

individen kommer dit utan de vill behålla sina sinnen öppna.  

Man måste ju sortera bland den informationen man får angående de intagna. En del grejer är 

jättejobbiga att läsa. Man måste bemöta dem för den de är här och inte för vad de gjort. 

                                                 
96 Coser (1959) s.173 
97 Coser (1959) s.171 
98 Herlitz, Christiansson (1995) s.26 
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Samtliga intervjuade kriminalvårdare på det aktuella häktet anser att det är viktigt att kunna se 

igenom individen, att det är viktigt med en god människokännedom, främst för att kunna vrida 

och vända saker och ting till det positiva. Att ha ett öppet sinne har visat sig vara ett måste, men 

det är också vikigt att tro att individen kan förändras, främst för att kriminalvårdarna skall kunna 

utföra ett bra jobb. Slutsatsen jag drar är att detta speglar en form av överlevnadsstrategi från 

båda grupperna. För att klara av alla spänningar som kan råda mellan individerna ses skratt och 

öppenhet som måsten för att få vardagen på häktet att fungera. Coser hävdar; 

The undesirable situation is being reminded, in the minds of those who are exposed to it, 

through its humorous interpretation. The patients themselves, by bringing about a change in 

the definition of the situation, transforms the undesirable into the harmless, the frightening 

into amusement, and thereby make the hospital ward acceptable as it is.99 

Under ständig kontroll 

Individen på häktet befinner sig under ständig bevakning och kontroll. Analysen visar att de 

häktade inte gör vad de vill när de vill samt att de inte kan gå vart de vill när de vill. En av de 

häktade informanterna berättade; 

Säger någon att du ska svänga höger så är det bara att svänga höger. Utanför kan jag svänga 

vänster även om någon säger att jag ska svänga höger. Men reglerna säger att det ska vara så.  

Att leva under ständig kontroll är ett av de straff den frihetsberövade utsätts för. När individen 

får en dom som säger att han skall vara inlåst för en tid så är det frihetsberövandet som är 

straffet. Den häktade skall inte få göra som han brukar och heller inte få bestämma över sig själv. 

Goffman menar att det för att denna disciplin skall vara möjlig krävs att kriminalvårdarna 

kontrollerar och bevakar de häktade så att de häktade handlar efter hur de har blivit tillsagda.100 

Det framkommer i analysen att det för att denna kontroll skall vara genomförbar krävs struktur i 

kriminalvårdarnas arbetsuppgifter, det krävs ett stort ansvar och ett högt säkerhetstänk.  

 

Det framkommer även i analysen att det finns olika slags kontroll som utövas på häktet. En av de 

häktade berättade om vistelsen på ett annat häkte än det aktuella. Han berättade att han där var 

tvungen att ringa på vårdarna för att få komma till toaletten och sedan också för att komma 

därifrån. Detta upplevdes som hemskt och förnedrande. Att försätta individen i en liknande 

situation, det vill säga att han har ett tvång att be om hjälp för att kunna besöka toaletten, 

försätter den häktade i en underordnad roll som han kan ha svårt att hantera då denna behandling 

inte är något som han är van vid.101 Analysen visar vidare att de häktade finner det skönt att 

vårdarna på det aktuella häktet befinner sig på avdelningen. De häktade behöver då inte ringa 

efter dem för minsta lilla sak som de behöver hjälp med. En av de häktade berättade att han på 

ett annat häkte var tvungen att skriva lappar för att sedan skicka med köksvagnen för att få hjälp. 

                                                 
99 Coser (1959) s.180 
100 Goffman (2007) s.15 
101 Goffman (2007) s.37 
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Analysen visar att behovet från de häktade att ständigt behöva be om hjälp påminner dem om att 

de är inlåsta och att de inte har den frihet som de har på utsidan. Goffman talar om en 

kränkningsprocess. Han menar att ett av de mest effektiva sätten att bryta balansen i den häktade 

individens handlingsmönster är plikten att be om tillåtelse för att utföra sysslor som individen i 

vanliga fall kan utföra på egen hand.102 Att de häktade på andra häkten varit tvungna att ringa på 

vakterna för att uträtta sina behov eller att skicka lappar med köksvagnen visar på att den häktade 

har försatts i en underordnad roll, en roll som fått dem att känna sig förnedrade och kränkta. 

Denna underordnade roll har även medfört att andra bekvämligheter som upplevs betydelsefulla 

har tagits bort från den häktades vardag. Exempelvis får den häktade avstå från personliga 

tillhörigheter som kan påminna honom om vem han är. Goffman menar att avsaknaden av dessa 

bekvämligheter ofta leder till att individen lider av en förlust av att bestämma över sig själv. 

Förlusten av självkontroll leder till att den häktade kan känna sig maktlös, då främst gentemot 

kriminalvårdarna. Maktlösheten som de häktade kan känna gör dem även påminda om 

inlåsningen. På häktet är kriminalvårdarna de individer som innehar resurserna för att utöva 

makt. Petersson menar att makt inte behöver utövas utan att den kan innehas men inte tas i aktiv 

användning.103 En av kriminalvårdarna anser att de besitter all makt för att hålla de häktade inlåsta 

och att de därför inte behöver göra något dumt som skulle kunna påverka de häktade. Detta kan 

tolkas som att kriminalvårdaren menar att de i och med sitt yrke inte behöver visa sina 

befogenheter om det inte är absolut nödvändigt, utan att det är bättre att möta den häktade med 

respekt. Det räcker med andra ord att den vanliga kontrollen som råder används och att makten 

inte behöver utövas förrän det uppstår problem.  

 

Analysen visar att trots att kriminalvårdarna besitter makten på häktet måste de ändå vara 

uppmärksamma och vaksamma på hur de agerar. Deras agerande kan få stora konsekvenser om 

det blir fel. Det är exempelvis mycket viktigt att kriminalvårdare inte pratar om en arbetskollega 

framför de häktade. En kriminalvårdare säger att detta är viktigt, ”för de testar ju oss och 

utnyttjar det de kommer åt”. Då de häktade befinner sig i en utsatt situation utnyttjar de allt de 

kommer åt för att ”ställa till det” för kriminalvårdarna. Även om de häktade lyckas med att vända 

kriminalvårdarna mot varandra för en kort stund besitter kriminalvårdarna ändå resurserna och 

makten för att ta tillbaka kontrollen. 

Rutiner  

Analysen visar att verksamheten på en total institution måste vara noggrant planerad. För att de 

häktade skall få aktivera sig under dagarna och för att de skall kunna vistas utomhus varje dag 

måste planeringen fungera. Goffman menar att alla aktiviteter är noggrant planerade sedan 

                                                 
102 Goffman (2007) s.37 
103 Petersson (red) (1987) s.13 



 27 

tidigare och alla aktiviteter är på olika sätt påtvingade individen, detta för att institutionen skall 

uppfylla sina målsättningar.104 

 

När jag under intervjuerna frågade samtliga informanter om häktet och deras vardagliga 

upplevelser pratade alla om rutiner. Det framkommer i analysen att häktesverksamheten är 

uppbyggd på rutiner och måste så förbli, det är rutiner som gör att verksamheten kan fungera. I 

samtliga intervjuer framkommer det att det aktuella häktet är ett häkte med så kallade 

gemensamhetsavdelningar, vilket innebär att de häktade blir utsläppta från sina celler på 

morgonen och inlåsta i cellen igen efter middagen vid tidig kväll. Under dagen är de häktade 

sedan ”fria” på avdelningen. Analysen visar att det upplevs som positivt av de häktade att häktet 

är ett gemensamhetshäkte, främst då det innebär att de inte behöver vistas i cellen hela dagarna. 

När samtliga informanter, både häktade och kriminalvårdare, talar om inlåsningen talar de om när 

de häktade är inlåsta i sina celler. De talar med andra ord inte om att individerna ständigt är 

inlåsta i och med deras frihetsberövande. En av de häktade informanterna talade om att han 

ansåg att det var en lättnad när han insåg att det aktuella häktet var ett häkte med 

gemensamhetsavdelningar, detta då han slapp vara inlåst 24 timmar om dygnet. Samtliga häktade 

talar om att helgerna upplevs som jobbiga, bland annat då de är inlåsta mer än vad de är på 

vardagarna. En möjlig tolkning av resultaten är att de häktade upplever sig som fria på 

avdelningen och att de därmed upplever att de besitter en form av kontroll över vardagen. Att få 

bestämma själva över om de vill vistas i cellen eller tillsammans med de andra kan ge de häktade 

en känsla av frihet och en känsla av självkontroll. Som jag även diskuterar i teoriavsnittet menar 

Närvänen att avsaknaden av det privata rummet leder till att individen saknar kontroll över sin 

tillvaro.105  

 

Under intervjuerna har informanterna berättat att det, i de rutiner under dagen som de häktade 

inte är på avdelningen, ingår att de har en timmes promenad utomhus på promenadgården och att 

de har två timmar till dagverksamheten. På dagverksamheten finns flera aktiviteter att utöva. 

Bland annat har informanterna berättat att de kan träna, spela badminton, bada bastu eller 

tillbringa tid i biblioteket. I analysen finner jag att dagverksamheten är uppskattad av de häktade 

främst då de har ett behov av att aktivera sig då dagen annars inte består av så mycket rörelse. 

Tiden på dagverksamheten är också bra då de häktade även får träffa andra. En kriminalvårdare 

upplever att ”många går dit på grund av det sociala, de har ett socialt behov”. De dagliga 

aktiviteterna är frivilliga för de häktade, men analysen visar att de flesta väljer att följa med på 

dem. Sysselsättningen ses som ett sätt att aktivera sig och ett sätt att komma bort från cellen och 

avdelningen. När Goffman talar om den dagliga sysselsättningen på totala institutioner benämner 

han dem som flyktaktiviteter. Med flyktaktiviteter menar han:  

                                                 
104 Goffman (2007) s.15 
105 Närvänen (1994a) s.101, se vidare diskussion i teoriavsnittet, s.8 
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[…]: frivilliga, lättsamma sysselsättningar som är tillräckligt spännande och fängslande för att 

lyfta den intagne ut ur sig själv och få honom att glömma sin verkliga situation en stund.106 

Även om analysen visar att den dagliga verksamheten underlättar de häktades vardag så 

framkommer det att dagarna upplevs som långtråkiga, enformiga, instängda och att tiden går 

väldigt sakta. Två av de häktade säger att det är TV: n som hjälper dem att minnas vilken dag det 

är. Det framkommer i analysen att sysselsättningen de har på dagarna, förutom dagverksamheten, 

är att titta på TV eller spela spel med de andra för att sedan fortsätta att titta på TV inne i cellen. 

En av de häktade berättade; 

Dagarna är så lika varandra. Man vet att det är måndag för att det och det går på tv. Om det 

inte vore för tv-programmen så skulle man inte hålla reda på dagarna. Ja just det, på onsdag är 

det ju ”Bonde söker fru” exempelvis. 

Jag har ju mina tv-program som jag tittar på direkt när jag kommer in på rummet. Bland annat 

That 70´s show. Det är serier man följer för att man är här, annars skulle man inte se dem. 

Man som bygger upp rutiner.  

Analysen visar att de häktade spenderar många timmar varje dag framför TV: n. TV- tittandet kan 

utifrån analysen tolkas som att det används för att skapa nya rutiner för de häktade. Antalet 

timmar framför TV: n kan utifrån Goffman tolkas som ett sätt för den häktade att glömma sin 

verkliga situation för en stund. Att de häktade upplever tiden på häktet som bland annat 

långtråkig och enformig menar Goffman kan förklara varför flyktaktiviteterna värdesätts så högt. 

Goffman hävdar; ”Om de vanliga aktiviteterna vid totala institutioner liknar tortyr, så dödar 

flyktaktiviteterna tiden på ett barmhärtigt sätt.”107 Analysen visar att flyktaktiviteterna har en stor 

betydelse för de häktade individerna då det hjälper dem att hantera vardagen samt hjälper dem att 

få distans till sin situation för en stund. 

Olika individer, olika bakgrund, olika behov 

Det framkommer i analysen av intervjuerna med kriminalvårdarna att de anser att individen 

måste vara stark och ha skinn på näsan för att klara av ett liknande yrke. En av kriminalvårdarna 

berättade om att humöret ibland kokar över. Vårdaren menade att det vid dessa tillfällen är viktigt 

att stanna kvar och försöka förklara för att sedan be den häktade att gå därifrån. 

Kriminalvårdaren berättade vidare att även de bara är människor och att de också blir arga ibland. 

Analysen visar att både de häktade och kriminalvårdarna ständigt är omgivna av andra människor 

och att de ständigt är bevakade. En av kriminalvårdarna berättade om upplevelsen av 

förändringen hos sig själv efter att ha arbetat som kriminalvårdare och tillbringat vardagen på 

häktet under flera år.  

Jag har blivit osocial. Jag har väl aldrig varit någon jättesocial människa, men nu är det värre. 

Jag har ett behov av tid för mig själv. Det är väl en arbetsskada, att man alltid har människor 
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runt omkring sig, både intagna och arbetskamrater. Det ser jag som en negativ förändring och 

det är min familj som blir lidande.  

Att kriminalvårdaren ständigt är bevakad och har andra människor runt omkring sig, både 

häktade och kriminalvårdare, kan leda till att kriminalvårdaren drar sig undan och på så sätt blir 

socialt begränsad i sitt liv utanför häktet. Individen blir asocial, vilket påverkar både 

kriminalvårdaren men också omgivningen. Detta i sin tur kan leda till att kriminalvårdaren har 

svårt att anpassa sig till sitt ”gamla normala” liv, det vill säga det liv kriminalvårdaren hade innan 

kriminalvårdsyrket. Goffman talar om diskulturation och att en form av diskulturation även kan 

inträffa för kriminalvårdarna på en total institution.108 Detta främst då kriminalvårdarna arbetar 

under speciella förutsättningar som är långt ifrån likställda med privatlivet.  

 

Till skillnad från vad kriminalvårdaren berättat om behovet av tid för sig själv berättade en av de 

häktade att han finner det som skönt och tryggt att ha någon eller några runt omkring sig och att 

detta underlättar hans vardag på häktet.  

Jag har en rumskamrat och då är det inte så jobbigt. Han vill spela spel hela tiden så då är det 

inte så dött hela tiden. Men det beror ju på också vem det är man delar med, men för mig är 

det lättare. 

En tolkning kan vara att detta handlar om de olika förutsättningar som individerna har, främst då 

de häktade och kriminalvårdarna befinner sig på häktet under olika förutsättningar har de också 

olika behov. Den häktade är ständigt isolerad från omvärlden och är begränsad till besök, detta 

leder till att den häktade har andra behov av bland annat umgänge och närhet.109 

Kriminalvårdarna har förmånen att få gå hem efter en arbetsdag medan de häktade inte har den 

valmöjligheten. Individernas olika behov gäller dock inte bara mellan häktade och 

kriminalvårdare, de gäller även häktade sinsemellan. Kriminalvårdarna berättade att individerna 

på häktet har olika bakgrund och olika behov, men att det är många som kommer från liknande 

uppväxtförhållanden där det ofta har förekommit missbruk och misshandel. 

På ett häkte finns ju alla typer av intagna. Det är mycket missbrukare, otäckt mycket. Och det 

är många som återkommer, många som kommer tillbaka flera gånger på ett år. Men det är allt 

från människor med portfölj till småkillar […]. Men de intagnas uppväxt ser oftast väldigt lika 

ut, miljön, missbruk och så. Det är ofta droger, misshandel, man hör ofta samma historia från 

många. 

Analysen av intervjuerna med de häktade visar att de kommer från olika bakgrund. Två av de 

häktade kommer från familjer med god sammanhållning och där kärlek och tillit är viktiga 

aspekter. I analysen framkommer det att dessa båda häktades familjer står bakom dem och ställer 

upp för dem under rådande omständigheter. Dessa båda befinner sig även på ett häkte för första 

gången. De andra två häktade informanterna kommer från familjer där häktning inte ses som 
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något främmande och att de båda har varit häktade vid flera tillfällen. Den ena av dem har ingen 

kontakt med sin familj och den andra berättade;  

Jag har levt i en familj som är ganska härdad, vi har haft problem hela tiden. Alkoholproblem, i 

alla fall den manliga delen av familjen, som lett till fängelsestraff.  

Kriminalvårdarna berättade att det trots skillnaderna och likheterna som förekommer i de 

häktade individernas bakgrund sällan är bråk. Analysen visar att både de häktade och 

kriminalvårdarna upplever bemötandet som bra och positivt. Min tolkning är att det goda 

bemötandet kan vara en anledning till att det sällan förekommer bråk på avdelningarna trots 

fördelningen av olika sorters individer. De häktade individerna befinner sig på häktet ofrivilligt 

och de är tvungna att umgås och sysselsätta sig med andra som de i vanliga fall kanske inte hade 

umgåtts med, detta på grund av deras isolering från omvärlden.  

Ömsesidig respekt 

Samtliga informanter har berättat att det aktuella häktet har en speciell mentalitet. De häktade 

upplever att de blir bemötta med respekt och att vårdarna är hjälpsamma och ärliga. En av de 

häktade berättade att han inte tyckte att det var någon större skillnad mot på utsidan. Analysen 

visar att de häktade anser att det är viktigt att vårdarna är bra. De häktade menar att vårdarna är 

bra då de kan förmedla saker och ting på ett bra sätt och att de inte bara kör över de häktade. En 

av de häktade berättade att det finns alla sorters individer bland vårdarna. De flesta är bra och 

trevliga men det finns även de vårdare som han inte alls tycker om.   

Sen finns det ju vakter, utan att nämna några namn, som är misslyckade poliser. De är mer 

vakter än vårdare. Det finns alla sorter. Det finns exempelvis två vårdare som är riktiga 

stridsplitar som inte fick åka på Natoläger. Det är fruktansvärt olika.  

Analysen återkommer ständigt till att det är viktigt att de häktade skall bli bemötta och 

behandlade med en human människosyn. Sedan början av 1990-talet har kriminalvården infört 

kontaktmannaskap på institutionerna. Kontaktmannaskapet kan se olika ut från institution till 

institution, då också mellan fängelser och häkten. I huvudsak handlar kontaktmannaskapet om att 

den enskilda vårdaren skall knyta närmare kontakter med en eller flera av de häktade. Vårdaren 

fungerar i dessa fall som en kontaktman dit den häktade kan och skall vända sig angående alla 

frågor som kan uppkomma vid ett frihetsberövande.110 Kontaktmannens uppgift är att ta beslut 

gällande förberedelsen och utredningar som rör den häktade. Kontaktmannen skall också vara 

den som ökar möjligheterna för den häktade att efter frigivning inte återfalla i brott men också 

för att den häktade skall få en så meningsfull tid som möjligt under frihetsberövandet.111  
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För att kriminalvårdarna och de häktade skall kunna samarbeta och uppnå de uppsatta målen 

krävs det att de måste visa varandra ömsesidig respekt, både kriminalvårdare sinsemellan och med 

de häktade. En av kriminalvårdarna berättade;  

Det är få tillfällen som jag inte blir bra bemött. Jag tror att om man möter dem på ett bra sätt 

så blir man själv också bemött på ett bra sätt. Det är i alla fall till 95 % som man blir bra 

bemött. 

När en bra relation har byggts upp mellan den häktade och vårdaren baserad på ömsesidig 

respekt och mänsklig värdighet skapas också möjligheter till en god säkerhet.112 I analysen av de 

häktades intervjuer framkommer det att samtliga anser att de flesta kriminalvårdarna har en 

human människosyn. Det framkommer att kriminalvårdarna behandlar de häktade väl och att de 

försöker hitta på aktiviteter med de häktade. En av de häktade berättade att vårdarna försöker 

vara med och spela spel och umgås och att de inte alls är som han trodde, det vill säga stränga 

och elaka. Herlitz och Christiansson diskuterar att det är viktigt i yrket som kriminalvårdare att se 

skillnaden mellan vänskapsrelation och yrkesrelation. Författarna menar att vänskapsrelationen 

kännetecknas av ömsesidighet och respekt, det gör inte yrkesrelationen.113 Trots att det är viktigt 

att kriminalvårdaren har en distans som klargör skillnaderna mellan det privata och det personliga 

är det ändock viktigt att även kriminalvårdarna delar med sig av sina egna erfarenheter och att de 

bjuder på sig själva. Kriminalvårdarna har i intervjuerna berättat att de anser att det är viktigt att 

inte glömma varför man befinner sig på häktet, det vill säga att kriminalvårdarna befinner sig där i 

och med sitt yrkesval och att de måste agera professionellt.  

Vanliga människor 

För att kriminalvårdarna skall inneha respekt för den häktade är det viktigt att den häktade ses för 

den han är och inte för det brott han är misstänkt för. Samtliga av de intervjuade 

kriminalvårdarna anser att de ser de häktade som helt vanliga människor. De menar att det inte 

syns på utsidan att de skulle ha begått brott utan att de häktade ser ut som de vänner och bekanta 

de har utanför häktet. De intervjuade kriminalvårdarna menar dock att människor i samhället ofta 

har sin egen syn på individer som har begått brott eller är misstänka för brott samt hur det är att 

arbeta med dem.  

Jag tycker inte att man ska ha så mycket fördomar om människor som är häktade. Se istället till 

individen bakom brottet. Det är inte så farligt som folk tror. Folk har en uppfattning om att de 

ser ut på ett visst sett. Att de är tatuerade, har mycket muskler och rakade huvuden. Men det är 

helt vanliga människor som man ser på stan. Man ser ingen skillnad.  

En annan av kriminalvårdarna berättade; 

Men dom intagna är som vem som helst, de är ju som ens vänner, de skulle lika gärna kunna 

vara mina vänner.  
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Samhällets okunskap och fördomar handlar inte bara om de häktade individerna. Analysen visar 

att yrket som kriminalvårdare kan hämma kriminalvårdaren att tala om sitt yrke i privatlivet då 

andra besitter fördomar och en stor nyfikenhet. Kriminalvårdarna menar att nyfikenheten är så 

stor att två av dem berättade att de brukar försöka dölja att de arbetar som kriminalvårdare.  

Men jag märker mycket nyfikenhet, inte från familjen direkt men från kompisar och människor 

man träffar på fester och så. Efterhand lärde jag mig att inte berätta vad jag arbetade med. Men 

en stor nyfikenhet märker man. Det här är ju en sluten värld och därmed finns en stor 

nyfikenhet. 

En annan kriminalvårdare berättade;  

Men annars möter man ju mycket okunskap. På fester och så får jag oftast mycket frågor. Om 

ingen frågar så är det ju inget jag berättar att jag är kriminalvårdare, för jag vet ju ungefär hur 

reaktionerna är. 

Då kriminalvårdarna väljer att dölja sitt val av yrke döljer de även en stor del av sin identitet. Att 

dölja delar av sin identitet och att kriminalvårdarna drar sig undan sin omgivning kan leda till en 

form av utanförskap och kriminalvårdaren kan känna sig avvikande från resten av samhället.114 

Att ständigt behöva berätta och förklara vad man har för yrke och att behöva stå upp för 

yrkesvalet kan upplevas som stigmatiserande av kriminalvårdarna. Nyfikenheten som finns i 

samhället menar samtliga häktade och kriminalvårdare beror på den slutna värld som häktet 

tillhör. De menar att kriminalvården och häktet tillhör en annan värld än den de är vana vid på 

utsidan. Informanterna syftade på att häktet och den värld som häktet tillhör inte är tillgänglig av 

det övriga samhället som inte har tillträde till institutionen, det vill säga privatpersoner, media etc. 

Denna slutna värld menade en kriminalvårdare bidrar till en stor nyfikenhet av omvärlden och 

omgivningen.  

Kontakt med utsidan 

Analysen visar att de häktade har ett behov av kontakt med kriminalvårdarna men också av 

kontakten med utsidan. För att kunna bibehålla kontakten med utsidan har de häktade ett behov 

av att kriminalvårdarna hjälper dem med det. En av kriminalvårdarna berättade; 

Som intagen är man väldigt avklädd, alltså man har inget eget. Man blir avidentifierad. De är 

väldigt beroende av oss och med kontakten utåt. Jag kan ju bara själv tänka mig hur det skulle 

vara. 

Den främsta kontakten de häktade kan ha med omgivningen sker via telefon.  Det framkommer i 

analysen att ett av de värre straff de häktade skulle kunna utsättas för är att inte få ringa till sin 

familj, vänner och bekanta. En av de häktade berättade att det är en lättnad att kunna ringa hem 

och höra vad som har hänt och att telefonerandet är den enda kontakten han har med utsidan. 

Samtliga informanter har under intervjuerna berättat att de häktade enbart har en timmes 
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telefontid var per dag för att alla skall ha möjlighet att ringa. De häktade finner det som ett stort 

problem att de skall hinna ringa till alla på bara en timme.  

Mina anhöriga upplever min tid här som skitjobbig, mer eller mindre allihop. Jag har kontakt 

med alla, för många. Tiden räcker inte till för att ha kontakt med alla. Man har ju inte mer än 

en timmes telefontid per dag. 

Holstein och Jones har i en studie kommit fram till att individer som är frihetsberövade under en 

kortare period kan uppleva sin situation som jobbigare än individer som är inlåsta under en längre 

period. Detta främst då de individer som är inlåsta under en kortare period bibehåller kontakten 

med utsidan och ibland även med för många, vilket kan leda till att de ständigt påminns om livet 

utanför.115  

[…] short-term inmates claim they are more likely to retain their orientation to persons in the 

outside world as significant others. Their short sentences make it possible to think about 

persons on the outside and life after prison – something usually avoided by inmates serving 

longer sentences.116 

Analysen visar att kontakten med utsidan ses som oerhört viktig. De häktade informanterna är 

rädda för att förlora möjligheten till att bibehålla denna kontakt. För att bibehålla kontakten med 

utsidan väljer de även andra tillvägagångssätt, de skriver exempelvis brev. De häktade anser att 

kunna prata av sig och ventilera sina känslor är oerhört viktigt. Det framkommer i analysen att 

det är lätt hänt att humöret brister om de inte får prata av sig utan att de istället samlar alla 

känslor inom sig. Detta kan leda till att individen gör ett utspel i form av ett raseriutbrott eller 

liknande. För att hantera sina känslor berättade en av de häktade att han väljer att skriva flertalet 

brev varje vecka. Detta främst för att han anser att telefontiden inte räcker till samt att han har ett 

behov av att ventilera sin situation med någon.  

 

En annan aspekt som framkommit i analysen är att de häktade anser att det är viktigt att de har 

en öppen relation med familjen, det vill säga att familjen vet vad som har hänt och vad 

anledningen är till att den häktade individen befinner sig där han är. De häktade har under 

intervjuerna berättat om deras olika sätt att hantera häktningstiden samt hur deras omgivning har 

reagerat. En av de häktade berättade om första kontakten han fick ha med sin son efter att han 

hade blivit anhållen. Berättelsen visar på hur sonens bild av fängelsemiljön var påverkad av bland 

annat filmer. 

Jag har […], en son. Han var livrädd när han fick veta att pappa satt i fängelse. Han grät och 

kunde inte sova. Vid första kontakten som jag kunde ha med honom så frågade jag honom hur 

han tror att pappa har det. Då sa han att han trodde att jag inte får någon mat, jag lever på bara 

vatten, att jag har ett klot runt foten och att det är stengolv. Han frågade också hur länge jag 

skulle vara här. För att han [sonen] skulle fixa en taxi som kunde hämta mig när jag skulle 
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komma ut. För då hade han sett på Jönssonligan och att man bara blev utsläppt utanför 

grindarna med sin väska och där fick man stå. 

En tolkning av den häktades berättelse kan vara att han finner det som viktigt att lyfta fram en 

positiv bild av häktet för sin son. Han vill visa att sonens bild av frihetsberövandet inte stämmer. 

Den häktade informanten berättade under intervjun att han hade haft sonen på besök. Vid 

besöket hade de försökt att göra ”vanliga” saker som exempelvis läxläsning. Den häktade 

berättade att han ville ge sin son en annan sinnesbild för att sonen skulle förstå att det är samma 

pappa. Han ville visa sin son att han har det bra på häktet och att sonens bild av pappas tillvaro 

inte alls stämde överens med verkligheten.  

Vård? 

Som jag tidigare diskuterat har de häktade ett behov av att ventilera sina känslor. Analysen visar 

att de häktade inte bara ventilerar med nära och kära utan att de också väljer att prata ut med 

vårdarna. Det upplevs av de häktade att det är skönt och tryggt att vårdarna finns, så att de kan 

prata med dem. Trots att vårdarens roll bland annat är att arbeta för att underlätta och mildra den 

häktades isolering, råder det brist på resurser till vård på häktet.117 Svensk lag om kriminalvård i 

anstalt säger; 

Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och 

skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I den utsträckning det kan ske utan att kravet 

på samhällsskydd eftersättes bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder 

den intagne för tillvaron utanför anstalten. Frigivning skall förberedas i god tid.118 

För att de häktade skall kunna förberedas för ett liv efter inlåsningen behöver kriminalvårdarna 

kunskaper i hur de skall möta och hjälpa de häktade för en bättre tillvaro. Analysen visar att 

ekonomiska resurser är ett av problemen som gör att vård knappt förekommer på det aktuella 

häktet idag. En av kriminalvårdarna berättade;  

Jag anser att det inte förkommer någon vård på häkten idag. Det behövs mer pengar för att 

kunna bedriva vård. Det kan mer liknas vid en förvaring. Och det är inte bra, de ska ju ut en 

dag. 

Vistelsen för de häktade artar sig som en förvaring istället för en form av rehabilitering. Svensk 

kriminalvård förespråkar att en eventuell inlåsning skall förbereda den intagne till ett liv utanför 

murarna,119 trots detta är bristen på vård på det aktuella häktet stor. De häktade påpekar att det 

råder brist på kunskap om vård hos kriminalvårdarna. Det framkommer i en intervju med en 

häktad att han har sömnproblem vilket tynger honom varje dag och han är oerhört frustrerad 

över att han inte får någon hjälp. Den häktade berättade att ”vakterna försöker förstå, men de 
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kan inte göra något, bara försöka vara trevliga”. Han menar att kriminalvården inte prioriterar 

den psykiatriska vården. Den häktade fortsatte med att berätta;  

Många mår dåligt. På vår avdelning har vi två som skulle behöva tala med någon minst varje 

vecka. Det skulle prioriteras lika mycket som om man bryter ett ben eller arm. En psykolog 

verkar väldigt segt att få hit. 

Analysen visar att vårdarna kan ha svårt att hantera svåra situationer som de kan hamna i då de 

inte är utbildade till psykologer. Arbetet med individer som är misstänkta för brott kan vara 

oerhört psykiskt påfrestande. Därför anser en av vårdarna att det är viktigt att kunna sätta gränser 

för att inte bli överöst med känslor och problem. 

Med den här typen av människor kan man hamna i knepiga situationer och vi är ju varken 

psykologer eller terapeuter. Om jag känner att jag håller på att hamna i en situation som jag inte 

kan hantera så säger jag bara stopp.  

Samtliga vårdare på det aktuella häktet arbetar på olika sätt och alla är olika individer och väljer 

därmed olika strategier för att hantera olika situationer. Då kriminalvårdarna är olika individer 

medför det att alla inte är lika starka och att de därmed kan ha svårt att säga nej vid liknande 

situationer. Scheid har genomfört en studie kring behandlingsideologier på ett mentalsjukhus.120 I 

studien fann Scheid att vårdarrollen kan uppfattas på två olika sätt av vårdaren. Den kan 

uppfattas som stödjande (supportive) eller underlättande (facilitative). Med stödjande menar Scheid att 

vårdaren främst vill hjälpa de intagna på plats för att underlätta deras vistelse. Den underlättande 

rollen riktar sig mer till att vårdaren skall göra det möjligt för den häktade att kunna rå om sig 

själv.121 Då kriminalvårdarna på det aktuella häktet talade om sin vårdinsats berättade en av dem 

att det inte alltid krävs så mycket av vårdarna för att stödja de häktade utan bara att visa dem att 

vårdarna finns där.  

Det kan vara viktigt ibland att klappa någon på axeln som ser ut att behöva det. Det har hänt 

flera gånger att man klappat någon på axeln en dag och sen några dagar senare så har personen 

kommit fram och sagt; Tack för den där klappen, den behövde jag verkligen. 

Kriminalvårdarna menar att det är viktigt att vara en medmänniska och att behandla de häktade 

med respekt och ödmjukhet. Den slutliga tolkningen utifrån detta blir att vårdarnas roll på det 

aktuella häktet artar sig som det Scheid benämner som stödjande.  
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Diskussion och reflektion 
Att diskussioner kring totala institutioner, normalitet, avvikelse och stigmatisering har förts i 

denna uppsats är inte förvånande. Goffman är en av de teoretiker som används flitigast, detta 

kanske främst i och med hans genomförda studier kring både totala institutioner och 

stigmatiseringens effekter på individen. Goffman menar att ett frihetsberövande kan leda till att 

individen ingår en brytning med tidigare roller och att den häktade kan avidentifieras i och med 

häktesvistelsen. Studiens resultat visar att individen vid ett frihetsberövande måste lära sig att 

anpassa sig efter nya regler och nya individer i sin närmsta umgängeskrets. En tolkning av 

resultatet är att de häktade har ett stort behov av kontakt med utsidan och att de har behov av 

vård från främst kriminalvårdarna. Studiens resultat visar att kriminalvårdarna på det aktuella 

häktet besitter bristfälliga kunskaper till att kunna ge de häktade den vård de är i behov av. Detta 

innebär att det råder ett spänningsfält mellan de resurser de häktade skulle behöva och de 

resurser kriminalvårdarna har att erbjuda. En tolkning utifrån resultatet är att kriminalvårdarna är 

måna om att de häktade skall ha det bra och att kriminalvårdarna trots bristen på ekonomiska 

resurser gör sitt bästa för att häktet skall utgöra en trivsam miljö. Då de häktade inte kan få den 

vård de är i behov av kan detta leda till att de får svårt att anpassa sig till samhället vid en 

frigivning. Individen kan i brist på vård ha lättare att återfalla i gamla vanor som kan innebära 

både missbruk och brott. Tannenbaum talar om att detta kan leda till att individen hamnar i en 

ond cirkel som han/hon kan ha svårt att ta sig ur. Denna onda cirkel kan i sin tur leda till att 

individen hamnar utanför samhällsnormen och kan därmed ses som en avvikare. Tannenbaum 

talar vidare om omgivningens reaktioner och att samhällets definition av brottslingen som ond 

kan leda till att individen även övertar den definitionen av sig själv.122 Omgivningen har en stark 

påverkan på oss och vår syn på oss själva. Att bli utpekad av samhället som en avvikare eller en 

brottsling kan vara ett första steg till en känsla av utanförskap.  

 

Att en individ som varit frihetsberövad på ett eller annat sätt skulle kunna uppleva någon form av 

stigmatisering kan av vissa ses som en självklarhet. Då samtliga av de häktade i denna studie vid 

intervjuernas genomförande befann sig på häktet, det vill säga i situationen, är det ingen som har 

talat negativt om framtiden eller om att de tror att de kommer att bli annorlunda behandlade på 

utsidan efter frihetsberövandet. En tolkning av detta kan vara att det handlar om att de häktade 

inte har tänkt så långt framåt. En annan tolkning kan vara att de kommer att bli stigmatiserade 

efter vistelsen på häktet och en tredje tolkning kan vara att de inte vill betrakta sig själva som 

möjliga objekt för stigmatisering och därför väljer de häktade att inte tala om det. Detta kan 

tolkas som en form av handlingsstrategi av de häktade för att undvika något som anses som 

skrämmande och/eller hotande. I teoriavsnittet diskuteras detta utifrån Goffman, där han menar 

att det ofta är svårare än vad individen tror att återgå till sitt tidigare liv efter en inlåsning. 

Goffman menar att det kan vara svårt för individen att anpassa sig till livet utanför murarna efter 

                                                 
122 Tannenbaum (1973) Se vidare diskussion i teoriavsnittet, s.9 
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en lägre vistelse på en total institution.123 Även samhällets påverkan på individen kan inneha en 

betydande roll. Främst då det i samhället finns förutfattade meningar och då samhället besitter en 

okunskap, både om individen på häktet och om verksamheten. Följderna av samhällets okunskap 

kan leda till att individerna på häktet blir utstötta av samhället och att de då kan uppleva en form 

av stigmatisering. Nyfikenheten och fördomarna kan leda till att det blir svårare för både de 

häktade men också för kriminalvårdarna att leva ett normalt liv utanför den totala institutionen.  

 

En tolkning av resultatet visar att informanterna anser att häktet utgör en sluten värld eller en 

annan värld som de själva benämner den. Denna slutenhet tolkar jag som en av orsakerna till att 

det råder en stor nyfikenhet i samhället angående den totala institutionen och individerna som 

befinner sig där. Vid mitt första besök på häktet fick jag själv ta del av denna slutna värld. För att 

överhuvudtaget komma in genom grindarna och in på området behövdes kontakt med någon 

inom kriminalvården. Väl inne i häktesbyggnaden kom jag ingenstans utan nycklar. Denna 

problematik upplever jag är en av anledningarna till att samhället besitter en stor nyfikenhet. Vi 

vet alldeles för lite om denna värld och vi har alldeles för mycket förutfattade meningar angående 

individen som är häktad, men även kring individen som har som yrke att hålla den häktade 

bakom låsta dörrar. En av de aspekter kriminalvården kan arbeta för är att informationen kring 

kriminalvården skall bli lättare att tillgå. Problematiken som dock finns med att arbeta för att 

häktet och kriminalvården inte skall utgöra en sluten värld ligger bland annat i att syftet med den 

totala institutionen då försvinner. Detta främst då Goffmans definition av den totala institutionen 

syftar till att den skall vara anpassad till att hålla den häktade innanför murarna och utomstående 

utanför.  

 

I en liknande studie kring frihetsberövade individer och kriminalvårdare är en diskussion kring 

makt ytterst relevant. Detta främst då makt är något som ständigt finns med i vardagen på en 

total institution, främst i form av att en av grupperna besitter makten och den andra är den som 

skall lyda order. En tolkning av resultatet visar att en form av övervakning och kontroll måste 

råda på häktet för att verksamheten skall fungera. Kontrollen fungerar på olika sätt, bland annat i 

form av att kriminalvårdarna är de som besitter makten och skall därmed se till att de häktade gör 

vad de blir tillsagda. Då Goffman diskuterar totala institutioner och interaktionen mellan häktade 

och kriminalvårdare diskuterar han att den häktade på en total institution ibland kan försättas i en 

underordnad roll. Analysen visar att en av de häktade informanterna på ett annat häkte än det 

aktuella blev satt i en underordnad roll. I en viss situation kände den häktade sig förnedrad då 

han var tvungen att ringa på vårdarna för att få komma till och från toaletten. Detta likställdes i 

analysen med vad Goffman kallar kränkningsprocess. Goffman menar att denna 

kränkningsprocess anses som ett effektivt sätt att bryta balansen i den häktade individens 

handlingsmönster genom att individen måste be om tillåtelse för att utföra vardagliga sysslor.124 

                                                 
123 Goffman (2007) s.57 
124 Goffman (2007) s.37 
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För att få arbeta inom kriminalvården skall individen besitta en human människosyn och 

individen skall behandla den häktade med ärlighet och respekt. Utifrån studiens resultat och 

Goffmans teori om en kränkningsprocess kan man ifrågasätta var respekten och den humana 

människosynen finns i tanken med att en individ skall behöva ringa på hjälp för att få uträtta sina 

fysiska behov. Även om det krävs att det råder kontroll och ett visst säkerhetstänk på häktena 

skall inte kontroll likställas med kränkning eller förnedring. Jag ser det som viktigt att samtliga av 

landets häkten arbetar för att alla häkten skall leva upp till att alla individer skall slippa undan 

denna behandling. Straffet för att ha begått ett brott eller att vara misstänkt för brott är 

frihetsberövandet. Att ständigt vara övervakad, att inte få vistas utomhus mer än när det är 

tillåtet, att leva under ständig oro och otrygghet och att ha en kontrollerad kontakt med 

omgivningen. Det är bland annat dessa faktorer som utgör straffet för det individen gjort eller är 

misstänkt för.  

 

För att kunna hantera frihetsberövandet och därmed vardagen på häktet är en tolkning av 

resultatet att de häktade använder sig av olika strategier. Resultatet i studien visar att samtliga 

häktade och kriminalvårdare använder sig av strategier som humor och öppenhet. Även i den 

tidigare forskningen som jag funnit har olika överlevnadsstrategier funnits vara viktiga i de 

häktades vardag. Grebovic redovisar i sin studie att hon finner att hennes informanter använder 

sig av olika överlevnadsstrategier, men dessa strategier ser annorlunda ut mot de min studie visar. 

Grebovic informanter levde under så kallade restriktioner under sin häktningstid.125 De strategier 

som hennes informanter använde handlade om att de hade ett behov av att tänka på annat än sin 

situation samt att de hade ett behov av sällskap. En tolkning av skillnaderna mellan studierna kan 

vara att de häktade informanterna i min studie redan har sällskap och att de har valet att spendera 

tid på dagverksamheten samt att analysen visar att de själva upplever tiden under dagarna som 

relativt fri då de befinner sig på ett gemensamhetshäkte. Dessa resultat finner jag visar tydligt på 

skillnaderna mellan att vara frihetsberövad med möjligheten att ha individer runt omkring sig 

samt möjligheten till att kontakta utsidan, till skillnad mot ett frihetsberövande som är under 

restriktioner. Att den tidigare forskning jag funnit inte berör kriminalvårdarnas upplevelser av 

häktet finner jag som negativt. Detta bland annat då denna studie har visat att den dagliga kontakt 

som de häktade har med utsidan, förutom telefonkontakten, sker med kriminalvårdarna. Den 

dagliga kontakten mellan kriminalvårdarna och de häktade har i studien visat sig vara 

betydelsefull, därför ser jag det som viktigt att kriminalvårdarna inte glöms bort.  

 

I mina reflektioner kring studien anser jag att en av studiens brister är att antalet informanter varit 

få. I hanteringen av mitt empiriska material upplevde jag, som jag skriver i metodavsnittet, att jag 

uppnått teoretisk mättnad. Även om något liknande inträffade ställer jag mig frågande till om jag 

verkligen uppnådde teoretisk mättnad. Att jag ställer mig frågande till detta handlar om att jag 

upplever analysen som tunn på vissa ställen. Att analysen kan upplevas som tunn anser jag kan 

                                                 
125 Se förklaring till restriktioner i inledningskapitlet, s.2 
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bero på att jag under studiens gång har reflekterat över att jag har åtta informanter till studien, 

men inte att det ”bara” är fyra till varje grupp. Studien hade kunnat se annorlunda ut och jag hade 

kunnat komma fram till andra slutsatser om informanterna varit fler till antalet, men jag ställer 

mig frågande till om en informant till varje grupp hade gjort någon större skillnad. Skillnader hade 

även kunnat finnas om studien genomförts på ett annat häkte eller om två olika häkten hade 

studerats. Då två av de häktade informanterna innan vistelsen på det aktuella häktet vistats på 

andra häkten finner jag att jag ändå fått en bild över hur tiden kan upplevas på andra häkten i 

landet. Jag har aldrig haft som avsikt att göra någon jämförelse av olika häkten, utan jag har bara 

varit intresserad av häktades och kriminalvårdares subjektiva upplevelser av vardagen på ett 

häkte. En annan reflektion är att jag finner att tyngdpunkten i studien främst ligger på de 

häktades situation, detta då jag under studiens gång kommit fram till att det är det jag vill belysa. 

Detta innebär dock inte att kriminalvårdarna inte är relevanta för studien, utan jag finner det som 

viktigt att även deras sida och deras upplevelser förmedlas.  

 

Studien visar att en häktning kan vara omvälvande för individen. De häktade informanterna i 

denna studie har känt en stress, oro och ovisshet inför framtiden. De har haft svårt att se hur 

deras liv på den totala institutionen skulle kunna bli meningsfullt. Att leva ett meningsfullt liv som 

att tjäna pengar, arbeta, försörja sin familj och att kunna umgås med vänner ser de alla som 

viktiga aspekter. En av skillnaderna mellan kriminalvårdarna och de häktade är att 

kriminalvårdarna har frihet, en frihet att bestämma över sig själva. Något de båda grupperna har 

gemensamt är att de båda utsätts för samhällets okunskap och nyfikenhet kring den slutna värld 

som häktet tillhör. Straffet för det brott individen begått eller är misstänkt för är att ständigt vara 

bevakad, att ständigt vara under någon annans makt – straffet är att ha blivit berövad på sin 

frihet. Studien visar också att ett av de värre straff den häktade kan utsättas för är att förlora 

möjligheten till kommunikation med andra. Det är kriminalvårdarna som styr detta genom rutiner 

och negativa sanktioner, exempelvis rätten för de häktade att använda telefon.  

 

Som jag skriver i mitt syfte vill jag med denna studie belysa mina informanters berättelser och 

upplevelser av ett häkte. Detta genom att bland annat besvara frågor om vad det innebär att 

befinna sig på häktet. Hur de häktade och kriminalvårdarna upplever bemötandet av andra 

individer på häktet. Vilka strategier de häktade och kriminalvårdarna använder i förhållande till 

häktet. Dessa frågor anser jag att jag har funnit svar på i studiens genomförande. Jag är fullt 

medveten om att denna studie innefattar ett relativt litet material. Men min förhoppning är att 

studien skall ligga till grund för fortsatt forskning kring individen på häktet.  
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Sammanfattning  

Studien På olika villkor har som syfte att belysa häktade och kriminalvårdares upplevelser av ett 

häkte. Både de häktade och kriminalvårdarna befinner sig på häktet dagligen, men under olika 

förutsättningar. Kriminalvårdarna får gå hem efter dagens slut medan de häktade inte har den 

valmöjligheten. För att kunna studera detta har jag sett över frågor som; Vad betyder det för de 

häktade och kriminalvårdarna att befinna sig på häktet?  Hur upplevs vardagen på häktet och 

bemötandet av andra individer på häktet? Vilka strategier använder de häktade och 

kriminalvårdarna i förhållande till häktet? 

 

Metoden för insamlingen av materialet till studien har varit intervjuer. Då jag är intresserad av 

individen på häktets subjektiva upplevelser finner jag att mötet med individen är det bästa 

tillvägagångssättet. Intervjuerna har analyserats med hjälp av verktyg från Grounded Theory. Jag 

har även anammat Strauss och Corbins tillvägagångssätt av metoden. Den teoretiska referensram 

som jag förhåller mig till i studien är ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Jag för i teoriavsnittet 

diskussioner kring totala institutioner samt normalitet och avvikelse. Även begrepp som 

stigmatisering och social kontroll diskuteras.  

 

Resultatet visar att en häktningsvistelse kan leda till känslor av oro och stress. Den kan också 

framkalla panik- och ångestkänslor. Studien visar att de häktade individerna har ett stort behov av 

kontakt med utsidan men de har även ett stort behov av att ventilera sina känslor med 

kriminalvårdarna. Då kriminalvårdarna besitter bristfällig kunskap i att kunna utöva vård på 

häktet kan det uppstå problem. Detta bland annat då studien visar att kriminalvårdarna kan ha 

svårt att hantera vissa situationer som de ställs inför, då de har bristfälliga kunskaper i psykologi. 

Studien visar vidare att häktesverksamheten är uppbyggd på rutiner vilket leder till att det råder 

en ständig form av kontroll på häktet. Denna kontroll besitts främst av kriminalvårdarna som har 

alla medel de behöver för att kunna utöva eventuell makt. Då maktfördelningen innebär att de 

häktade befinner sig i en underordnad roll som de inte är vana vid från utsidan använder sig de 

häktade av olika överlevnadsstrategier. Dessa strategier används även av kriminalvårdarna på 

häktet för att underlätta för dem att hantera sin vardag på häktet. Strategierna hjälper både de 

häktade och kriminalvårdarna till att skapa distans till vardagen. Studien visar vidare att samhället 

besitter en stor nyfikenhet och fördomar kring individen på häktet och häktesverksamheten. 

Denna okunskap leder till att kriminalvårdarna i vissa situationer i deras privatliv väljer att 

undanhålla sitt val av yrke, då de annars möts av en stor nyfikenhet. Undanhållandet av delar av 

kriminalvårdarnas identitet kan tolkas som att en form av stigmatisering äger rum. 
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