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Abstract 

I februari 2008 hängde sig en man på häktet i Mariestad. När mannen anträffades av 

kriminalvårdare fick han hänga kvar i den strypsnara som han hängt sig i. Istället för 

att lösgöra mannen låste kriminalvårdarna om honom och tillkallade ambulans. 

Mannen levde när ambulanspersonalen kom till platsen men omkom senare på 

sjukhuset. Såväl kriminalvårdarnas agerande som den påföljande polisutredningen 

har kritiserats. Händelsen är nu aktuell för en förnyad utredning och skapar stora 

frågetecken kring Kriminalvården. Genom intervjuer och deltagande observationer 

ger rapporten en bild av hur de intagna på Sveriges häkten upplever sin situation. 

Bilden som framkommer är i många fall påfallande negativ men ger även ett flertal 

positiva inslag. Både de positiva och negativa intrycken kretsar kring förhållandet 

mellan intagna och kriminalvårdare. Rapporten ger även en kortare sammanfattning 

av Lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt en 

begreppsförklaring till de restriktioner som kan användas mot en häktad person. 

Slutligen delger rapporten några enkla förslag för att förbättra de intagnas situation i 

de svenska häktena. 
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1  Inledning 

Under de senaste åren har de svenska häktena varit föremål för uppmärksamhet från 

såväl media som rättsvårdande myndigheter. Bilden som ges av svenska häkten är i 

stora delar beskriven av myndigheter och sällan av personer med egen erfarenhet av 

att vara häktade. Ämnet är idag högst aktuellt med tanke på ett flertal incidenter. 

Som exempel kan nämnas den svårt sjuke man som var intagen på häktet i 

Nyköping och som inte fördes till sjukhus. Mannen övervakades endast av 

kriminalvårdarna och avled på häktet (Kriminalvården, Incidentutredning 23-2005-

00053). 

Det finns skäl att belysa de faktorer som påverkar en häktad person. Förståelse för 

personer i denna utsatta situation är central för poliser som skall bedriva en 

förundersökning, och för åklagare, advokater och domare. Framförallt krävs 

förståelse inom Kriminalvården, som har den svåra uppgiften att såväl straffa som 

att hjälpa personen. 

1.1 Bakgrund 

Sedan 2001 har 40 personer tagit sitt liv i samband med att de varit häktade. Under 

2007 begicks elva självmord på häkten runt om i Sverige, vilket är den högsta 

siffran under 2000-talet (Kriminalvården, 2007). Media och Justitieombudsmannen 

har vid ett flertal tillfällen tagit upp missförhållanden på svenska häkten. Ett antal av 

anmälningarna till Justitieombudsmannen berör ämnen som är starkt 

integritetskränkande där personer t ex tvingats övernatta i rum som varit täckta med 

avföring och blod (JO, dnr 4174-2006) och i vissa fall spärrats av i enskildhet utan 

att det funnits stöd för detta enligt svensk lagstiftning (JO, dnr 5956-2006). 

Bestämmelserna gällande häktning återfinns i Rättegångsbalken. För att häktas skall 

en person vara på sannolika skäl misstänkt för brott, som enligt lag ger minst ett års 

fängelse. Dessutom måste det finnas risk för att personen kan avvika från lagföring 

eller försvåra utredningen eller fortsätta sin brottslighet. Häktning får ske oberoende 

av brottets art, om den misstänkte är okänd och vägrar uppge namn och adress, eller 

saknar hemvist i landet. 
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Antalet personer som häktas uppgår årligen till cirka 11 000 personer. Under 2006 

utgjorde drygt sex procent av de häktade kvinnor. I Sverige finns det 32 häkten med 

1 847 platser (Kriminalvård och statistik, 2006).  

Den nuvarande Lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 

har under de senaste åren ändrats ett flertal gånger och anses som allmänt 

svårtillgänglig till följd av ett ålderdomligt språk. Den senaste häktesutredningen 

(SOU 2006:17) har utformats och språkligt anpassats till Kriminalvårdskommitténs 

förslag till en ny kriminalvårdslag (SOU 2005:54).  Ett av direktiven för 

utredningen var att hänsyn skall tas till den kritik som framförts av Europarådets s.k. 

tortyrkommitté. 

Det finns idag ytterst lite dokumentation om hur en häktning påverkar individen. 

Häktesutredningar har i alla tider i största utsträckning berört lagstiftning men även 

till stor del skrivelser berörande mänskliga rättigheter. Dock erbjuder dessa 

utredningar få infallsvinklar där individens perspektiv sätts i fokus, även om det 

tydligt markeras att internationella och nationella regler och konventioner för 

mänskliga rättigheter skall följas.  

1.2 Syfte 

Syfte med denna rapport är att beskriva en häktning ur den intagnes perspektiv. 

Rapporten syftar även till att beskriva några av de attityder som finns beträffande de 

personer som är häktade. 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur uppfattar de intagna sin situation i häktet? 

2. Vad påverkar en person som är häktad? 

1.4  Avgränsningar 

Rapporten omfattar endast erfarenheter från intagna i svenska häkten. De åtta 

intervjupersonerna har erfarenhet från 10 av landets 32 häkten och deltagande 

observationer har gjorts vid två häkten. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

I denna studie har arbetet genomförts i tre steg. Tanken med detta tillvägagångssätt 

har varit att undvika att bli ”färgad” av den syn som ges av myndigheter och 

rättsväsende och istället rikta fokus på intryck från ett annat perspektiv – den 

intagnes. 

Det inledande skedet bestod i studier av häktningsutredningar, information och 

statistik från Kriminalvården, media samt ett flertal beslut från Jusititeombuds-

mannen. Det efterföljande skedet bestod i intervjuer av åtta personer med erfarenhet 

från att vara häktade. Slutligen har deltagande observationer genomförts på två 

häkten för att kvalitetssäkra de resultat som informationsinhämtning och intervjuer 

har gett. I processen med att bearbeta intervjuer har litteratur använts som inte 

uppges i referenslistan. Anledningen till detta är att litteraturen endast skapat 

möjligheter för rapportskrivaren att bilda sig en uppfattning om ämnet. Denna 

litteratur finns angiven under ”litteraturförteckning”. 
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2  Sammanfattning av Lagen (1976:371) om behandlingen av 

häktade och anhållna m.fl. 

Den lag som framförallt gäller för en intagen är Lagen (1976:371) om behandlingen 

av häktade och anhållna m.fl. Lagen benämns i denna beskrivning som häkteslagen. 

Häkteslagen innehåller grundläggande regler för hur häktade och vissa andra 

kategorier av omhändertagna personer skall behandlas då de är frihetsberövade. 

Det bakomliggande syftet med häkteslagen är att minska stress och negativa 

upplevelser som är kopplade till ett frihetsberövande. Denna påverkan skall minskas 

genom att erbjuda den intagne socialt stöd, sysselsättning, gemenskap med andra 

intagna och kontakt med omvärlden via anhöriga och media. Principen är att man 

skall underlätta den häktades situation. 

Häkteslagen innehåller bestämmelser om de tvångsåtgärder (t ex kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning) som får används. När det gäller all tvångsmedelsanvändning 

skall särskild hänsyn tas till proportionalitets- och behovsprincipen.   

Det finns också en viktig del i häkteslagen som innebär att om den enskilde 

samtycker till det, skall åtgärder vidtas för att ge honom eller henne det personliga 

stöd eller annan hjälp som behövs. Detta öppnar möjligheter för kriminalvårdarna 

att bedöma och påverka den intagnes situation i relativt stor utsträckning. 

Grunden för lagstiftningen gällande häktade personer återfinns i de konventioner 

gällande mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat. Ett flertal av dessa finns 

upptagna i litteraturhänvisningen. En av de viktigaste konventionerna i detta 

sammanhang är FN:s internationella konvention om medborgerliga rättigheter och 

politiska rättigheter från 1966. Där slår Artikel 7 och 10 fast att ingen skall utsättas 

för tortyr, eller för grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Envar som berövats sin frihet skall behandlas humant och med aktning för 

människans inneboende värde. 
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3  Resultat 

Följande kapitel kommer inledningsvis att ge en enklare begreppsförklaring och 

därefter presenteras rapportens resultat. Slutligen presenteras en kritisk granskning 

av resultatet samt en resultatsammanfattning.  

3.1  Begreppsförklaring  

3.1.1  Restriktioner 

Rätten kan, med stöd av 24 kap. 5 a § Rättegångsbalken, tillåta åklagaren att ålägga 

den häktade personen restriktioner i sina kontakter med omvärlden. Det krävs att 

åklagaren begär detta, antingen skriftligen eller muntligen. Rättens beslut skall vara 

av generell karaktär, det vill säga att åklagaren får, alternativt inte får, besluta om 

inskränkningar i den häktades kontakter med omvärlden. Åklagaren skall enligt 24 

kap. 14 § Rättegångsbalken ange de skäl som motiverar att restriktioner påförs den 

häktade. Det finns inget krav på att åklagaren måste ange skälen skriftligen utan 

detta kan göras muntligen vid häktningsförhandlingen. 

 

De restriktioner som kan komma i fråga enligt Lagen (1976:371) om behandlingen 

av häktade och anhållna m.fl. är inskränkningar i den häktades rätta att: 

- vistas tillsammans med eller förvaras i samma rum som andra häktade (3 § 1 st.), 

- ha tillgång till tidskrifter, tidningar, radio eller TV (6 § 3 st.), 

- sända eller ta emot brev eller andra försändelser (9 § 2 st.), 

- ta emot besök (11 § 1 st.), 

- ringa eller ta emot telefonsamtal (12 § 1 st.), 

- lämna förvaringslokalen för att t.ex. besöka en sjuk anhörig eller närvara vid en 

anhörigs begravning (13 §). 
 

3.1.2  Intryck 

Resultatet kommer att redovisas i två steg. Båda stegen innefattar uppgifter från den 

inledande inhämtningen av information, intervjuer och deltagande observationer. 

Skillnaden ligger i att det första steget kommer att ange det som erhållits från fler än 

tre källor. I det här sammanhanget används ordet källa i den betydelsen att det kan 
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vara en intervjuperson, referenser eller från deltagande observationer. I det andra 

steget anges det som endast kommer från en källa men som är viktigt att nämna i 

rapporten. 

Svårigheten med rapporten är att välja ett bra sätt att presentera resultatet. Då tanken 

är att presentera en bild av hur personer upplever sin häktestid, ger det att resultatet 

enklast presenteras i det som i rapporten kallas för gemensamma (minst tre källor) 

och enskilda ”intryck”. 

3.2  Gemensamma intryck 

- Äldre kriminalvårdare upplevs som mer tillmötesgående än yngre. Ofta har denna 

upplevelse varit i samband med känslofyllda situationer där den häktade personen 

upplevt äldre personer som lugnare och ödmjukare. De personer som upplevs som 

minst tillmötesgående är yngre ”kroppsbyggande” män. 

- Olika brott kan ge upphov till olika behandling från kriminalvårdare. De personer 

som intas på häktet och som vid tidpunkten för en häktning är inne i ett missbruk, 

upplever sig ofta vara sämre behandlade. Skillnaden i behandling kan vara en 

hårdare fysisk behandling eller nedsättande ordval från kriminalvårdare i 

konfliktsituationer. Även personer med annan etnicitet än nordisk har upplevt sig 

negativt särbehandlad (denna särbehandling specificeras inte till mer än nedsättande 

ord). Ett ord som florerar i många sammanhang är ”arab-sjukan”. Ungefärligen 

förklarat som att det syftar på personer med etnicitet ifrån länder i mellanöstern som 

anses som mer benägna att vilja uppsöka sjukvård. Upplevelsen är att dessa intagna 

är mer dramatiska och överdrivna i beskrivningen av sina sjukdomssymptom. 

- Personer med erfarenhet från häkten i norra och södra Sverige uppfattar häktena i 

södra Sverige som ”hårdare”. Denna beskrivning gäller såväl bemötande från 

kriminalvårdare som åtföljande av regler. Samma skillnad finns när det gäller 

mindre och större häkten oavsett geografisk position. Den hårdare attityden speglas 

av en mindre personlig kontakt med vårdare och ett hårdare tilltal mellan intagna 

och kriminalvårdare. På mindre häkten är upplevelsen att kriminalvårdarna i större 

utsträckning kan anpassa rutiner för den enskilde. Dessa rutiner kan vara 

möjligheter till gemensamhet och träning. 
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- I häktena kan det förekomma att de intagna får vänta onödigt länge på olika 

åtgärder från kriminalvårdarna. Det upplevs som att detta används som en sorts 

bestraffning och kan förekomma om den intagne har varit obstinat eller på något sätt 

kommit på ”kant” med kriminalvårdarna.  Ett exempel på denna väntan kan vara på 

häkten där det saknas toalett i cellerna, och den intagne måste tillkalla häktesvakter 

genom interntelefonsystemet för att gå på den gemensamma toaletten. I vissa fall 

har den intagne fått vänta i mer än 30 minuter. Ett annat exempel kan vara att en 

intagen med brevgranskning kan få vänta extra länge innan denne får brevet. 

- Generellt sett kan man säga att de personer som hamnar i häktet gör ett av två 

möjliga val. Det ena är att fortsätta sin brottsliga bana och utnyttja tiden i häktet till 

att planera och förbereda ytterliggare brottslighet efter tiden i häkte eller fängelse. 

Det andra alternativet är att ta sig ur brottsligheten. Många gånger är det en enskild 

kriminalvårdare eller en organisation som t ex ”Kriminellas Revansch I Samhället” 

som gör att individen ändrar inställning i livet. 

- Tidigare missbruk är vanligt förekommande bland de intagna i häktena. Vid ett 

häkte som observerades var 69 % av de intagna på något sätt missbrukare eller hade 

kontakt med narkotika eller dopingpreparat. Häktena får ofta genomföra en s k. 

avgiftning av den intagne. En avgiftning innebär att en person avvänjs från drogen, 

vilket kan ske med hjälp av mediciner. 

- Upplevelsen av restriktioner är tvådelad. De personer som då de häktas har en 

bakgrund av missbruk, anser att kontakten med anhöriga och omvärlden spelar 

mindre roll. Deras intryck präglas istället av abstinens och ångest kopplat till 

missbruket. Intagna utan koppling till ett missbruk upplever restriktionerna som 

mycket påfrestande. Personer med god kontakt med sina anhöriga upplever att 

avsaknaden av kontakten med anhöriga är absolut mest påfrestande. De som är 

intagna mer än tre månader med restriktioner upplever att sinnesstämningen 

förändras. Några har upplevt en begynnande inre aggression och några har svårt att 

definiera den förändrade sinnesstämningen till något mer än att ”man förändras”. 

- De personer som har större erfarenhet från häkten och fängelse anser att det krävs 

en hårdare attityd hos den intagne vid placering i fängelse än vid placering i häkte. 

Den hårdare attityden syftar till att skapa respekt i omgivningen. 
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- Det upplevda förhållandet mellan de intagna och polisen är någorlunda 

samstämmig. Merparten upplever polisen som hårdhänt och att polisen har ett 

nedlåtande bemötande. Ett fåtal anser att de haft en bra relation till polisen, i dessa 

fall gäller det enskilda poliser som har behandlat dem med respekt under 

ingripanden eller förhör. Det nedlåtande bemötandet kan vara i form av bristande 

respekt eller ibland nedlåtande ord. Ett exempel på hur en individ kan uppleva ett 

ingripande som hårdhänt är när handfängsel används även om personen varit lugn 

och samarbetsvillig gentemot poliserna. Flertalet av de intervjuade personerna 

uppger att de hade varit benägna att delge mer information för polisen i förhör om 

bemötandet från polisen hade varit bättre. 

- Väldigt få personer i häktet anser sig behandlade som om de vore oskyldiga. De 

flesta beskriver det allmänna bemötandet som om de redan var dömda för de brott 

de är misstänkta för. Detta bemötande gäller för såväl poliser som kriminalvårdare. 

Merparten har förtroende för advokater och känner att de kan anförtro sig åt sin 

försvarare. 

- Endast på ett fåtal häkten i Sverige finns det information för de som inte talar 

svenska eller engelska. Detta skapar problem i att förmedla information till den 

intagne och det skapar även svårigheter i den intagnes kontakt med 

kriminalvårdarna. Framförallt gör detta sig gällande i ”vardagssituationer” där det 

inte finns tillgång till tolk. 

3.3  Enskilda intryck 

- Vid ett tillfälle har en person fått vänta i fyra timmar på att få besöka toaletten. 

Detta trots att personen tillkallat kriminalvårdare vid ett flertal tillfällen. 

- En intervjuperson upplever att enstaka yngre kvinnor som är kriminalvårdare har 

uppträtt hotfullt och varit onödigt hårdhänta för att ”sätta i sig respekt” hos de 

intagna. 

- I samband med polisförhör är det två intervjupersoner som upplevt hot eller löften 

om att bli släppta ur häktet. Hotet har bestått i att den intagne skulle nekas tillgång 
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till mat. Löften från polisen har framstått som om att den intagne kommer att bli 

utsläppt om denne lämnar ett erkännande under förhöret. 

- Två intervjupersoner upplever att de har lättare att anförtro sig till kvinnliga 

kriminalvårdare under häktestiden. De menar att kvinnorna ofta har ett mjukare och 

mer tillmötesgående sätt som gör att deras stressnivå kan minska. 

- En intervjuperson har blivit utelåst i rastgården utan ytterkläder och ej blivit 

insläppt då han kallat på kriminalvårdarna. Personen var utelåst i ca 20-25 minuter 

och vid detta tillfälle var det minusgrader utomhus. 

- Det har framkommit att intagna har mött motstånd i sina möjligheter att utöva sin 

religion. Detta kan exemplifieras genom att en intagen vid ett tillfälle upplever att 

han har haft problem med att få besök av en imam. Vissa intagna har även haft 

svårigheter att få tillgång till sin bönematta. Anledningen till att bönemattan inte fått 

förvaras i cellen har inte förklarats för den intagne. 

3.4  Kritisk granskning av resultatet 

3.4.1 Intervjupersoner 

För att förstå resultatet är det viktigt att känna till intervjupersonernas bakgrund och 

hur de deltagande observationerna genomförts. Detta görs i vissa fall avsiktligt vagt 

för att inte utelämna en enskild person eller ett särskilt häkte. 

- Totalt har åtta personer av båda könen i åldern 18 till 52 år intervjuats. 

- Brottsmisstankarna har varit varierande (t ex mordbrand, narkotikabrott, 

våldsbrott, förmögenhetsbrott, vapenbrott och ekonomisk brottslighet). 

- Sex personer har erfarenhet från ett flertal olika häkten. 

- Sex personer har erfarenhet av flera häktningar. 

- Alla personerna har varit häktade olika länge och med olika restriktioner. 

- Tre personer har vid tillfället för intervjuerna varit häktade. 
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En svaghet i rapporten är antalet intervjupersoner. Fler intervjupersoner hade 

säkerställt ett bättre resultat. Dock har framtagningen av de ”gemensamma 

intrycken” gjorts med minst tre ”källor”. I de flesta fallen har dessa gemensamma 

intryck baserats på vad ett flertal olika intervjupersoner uppgett, vilket gör att även 

om intervjupersonerna är få så finns det en stor samstämmighet i deras uppgifter. 

Det finns stora svårigheter med att intervjua personer som har varit häktade. Detta 

beror framförallt på att en häktning från början ses som någonting negativt för den 

enskilde och att detta i stor utsträckning påverkar dennes tolkning. Resultatet som 

presenteras är i många fall graverande och mycket negativ för Kriminalvården, 

vilket är allvarligt, men skall även ses med förståelsen att det är den intagnes 

intryck. Frågeställningarna har anpassats i syfte att inte påverka den intervjuade och 

på något sätt verka i form av en utvärdering av kriminalvården. 

3.4.2 Deltagande observationer 

Deltagande observationer har genomförts under korta tidsperioder (totalt sju 

timmar) vid ett större häkte i södra Sverige och ett mindre häkte i norra Sverige. 

Under dessa observationer har samtal förts med häktespersonal. Den korta tiden för 

observationer gör att det finns svårigheter att basera resultaten på dessa. Därför har 

observationerna istället använts som en kontrollfunktion för att styrka det som 

intervjupersonerna uppgett. 

3.4.3 Informationsinhämtning 

Informationsinhämtningen har i mycket liten del påverkat resultaten i rapporten. Det 

har istället varit grunden för inledningskapitlet och sammanfattningen av Lagen 

(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. samt ge en grund för 

förståelse kring de intagnas situation och kulturen inom kriminalvården, vilket varit 

av vikt för att tolka och sammanställa intervjuer och observationer. 

3.5 Resultatsammanfattning 

Det står klart att många intagna på svenska häkten upplever sin situation som 

isolerad och fylld av ångest. Merparten av de intagna upplever restriktioner som 

oerhört påfrestande. De som inte uppfattar restriktionerna som påfrestande är ofta 
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personer som kommer till häktet och samtidigt är inne i ett missbruk och då framstår 

abstinensbesvären som betydligt svårare att hantera. 

Det finns även tecken på att skillnaden i bemötande och attityd är avsevärt 

annorlunda mellan olika häkten. Framförallt upplevs attityden som hårdare vid 

större häkten i södra Sverige medan mindre häkten och häkten i norra Sverige 

upplevs som lugnare och med ett mer humant bemötande. 

I de svenska häktena finns det många personer med utländsk härkomst och det finns 

tecken som tyder på att dessa personer behandlas på ett sämre sätt än personer med 

nordiskt ursprung. Framförallt grundas detta på skillnader i språk och kultur där 

dessa personer inte får möjlighet till samma information eller möjlighet till samtal 

med kriminalvårdarna. 

Inom kriminalvården används väntan som verktyg för att utöva en outtalad 

bestraffning. Många intagna upplever att de får vänta onödigt länge för att få hjälp 

eller kontakt med sjukvård. I många fall beror denna väntan på att kriminalvårdarna 

inte hinner med att hjälpa alla intagna tillräckligt snabbt, men i ett flertal fall står det 

klart att det handlar om en outtalad bestraffning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport nr. 511 

 12 

2008-04-13 

4  Diskussion 

I en rapport som skall beskriva de intagnas intryck av häktestiden är det oundvikligt 

att kriminalvårdarna hamnar i fokus. Det är naturligt att merparten av intrycken 

speglas av de människor som har kontakt med de intagna. Den bild som ges av 

Kriminalvården i rapporten är oftast negativ, men det finns även många positiva 

inslag. I Lagen (1976:371) om behandling häktade och anhållna m.fl. finns ett 

utrymme för kriminalvårdarna att anpassa häktesvistelsen efter den enskildes behov. 

Resultatet i rapporten pekar på att detta instrument används i större utsträckning på 

mindre häkten. Orsaken till detta kan vara flera, men den främsta anledningen är 

troligtvis ett mindre antal intagna. Med färre intagna finns det ett större utrymme för 

individanpassning och möjlighet till personlig kontakt mellan intagna och 

kriminalvårdare. 

I arbetet med rapporten har det framkommit information som ger en bild av en 

kriminalvård i förändring. Denna förändring speglas ofta av ändrade attityder och 

ökad utbildningsnivå för kriminalvårdarna. Dock ligger fokus i denna rapport inte 

på kriminalvårdarna utan på de intagna. 

I många fall handlar tidigare utredningar och rapporter om de personer som är 

dömda till fängelsestraff. Ett medvetet val under studien har varit att inte titta på 

andra nationers studier av häktade. Eftersom rättsystemen många gånger skiljer sig 

åt finns det ingen möjlighet att göra jämförande studier i ett arbete av den här 

storleken. 

Studien har inte haft något fokus på jämförelser mellan kvinnor och män. Detta 

gäller för både kriminalvårdare och intagna. Resultatet pekar mot att det finns vissa 

skillnader i upplevelsen hos den intagne beroende på om kriminalvårdaren är en 

man eller en kvinna. Kriminalvården är ett mansdominerat yrke men denna obalans 

kommer troligtvis att bli mindre i framtiden. Därför finns det troligtvis stora vinster 

med att studera könsrollerna i kriminalvården och på så sätt möjligtvis förändra eller 

påverka en del av de attityder eller beteenden som kan skönjas i resultatet. 

I några av de ”gemensamma intrycken” kan det upplevas att information saknas. 

Exempelvis saknas det en mer ingående beskrivning om varför vissa individer väljer 
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att ändra sin livsstil efter tiden i häktet. Ett ytterliggare exempel på ett gemensamt 

intryck där det saknas information är hur det upplevs för den intagne att bli avgiftad. 

Anledningen till dessa brister är tvådelade. En del i detta är att arbetet har fokuserat 

på att ge en bred bild av de intryck som de intagna har men även att det i vissa fall 

funnits otillräckligt med följdfrågor under intervjuerna. 

I många fall där det saknas information är förhoppningen att det skall ses som en 

möjlighet till vidare studier och att väcka intresse för frågor gällande svensk 

kriminalvård. 

Under mitt arbete med denna rapport har jag fått många egna intryck av svensk 

kriminalvård. Överlag är min upplevelse av Kriminalvården positiv. Många av de 

intervjuade personerna har oftast inte upplevt vistelsen på häktet som överlag 

negativ, utan oftast handlar det om enstaka negativa incidenter. I mina samtal med 

kriminalvårdare har jag fått intrycket att många reflekterar över de ”intryck” som 

nämns i rapporten. Samtalen har visat på stor förståelse och medkänsla. Självklart 

sägs inte alltid ”sanningen” till en polisstudent som passerar med sitt 

anteckningsblock, men även studenter kan se himlen en molnig dag.  

Mitt intryck färgas även av att jag har stött på många incidenter och 

handlingsmönster som inte borde få förekomma inom Kriminalvården. Exempelvis 

den händelse som beskrivs i inledningen, om den svårt sjuke man som omkom på 

häktet i Mariestad. Det är inte bara det faktum att mannen dog som är graverande 

för Kriminalvården, utan på vilket sätt det skedde. Kriminalvårdarna på häktet 

genomförde övervakning av mannen och förde protokoll över denna övervakning 

varje halvtimme. Följande kan utläsas av dokumentet; ”13.30 Har kissat ner sig 

igen, sluddrar. 14.00 Sover (överstruket) vill duscha. 14.30 Ingen puls (överstruket), 

sover emellan. 14.30 Ingen puls”. Det behövs inga avancerade utredningar för att 

förstå att detta handlande inte motsvarar de förväntningar som allmänheten har på 

Kriminalvården. 

Sammanfattningsvis är min upplevelse att det på de flesta platser inom 

Kriminalvården finns personer som känner till dessa problem och som arbetar för en 

förändring. Jag har mötts av en stor öppenhet från Kriminalvården och det visar på 

en stor vilja att förändra och förbättra svensk kriminalvård. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

Det har i rapporten framkommit att det saknas skriftlig information till intagna som 

inte förstår svenska eller engelska. Informationen finns oftast i form av en broschyr 

eller som anslag i cellen. Innehållet förklarar rättskedjan och vilka ordningsregler 

som finns på häktet. Detta bör åtgärdas för att säkerställa att alla individer har 

samma möjlighet att tillvarata sina rättigheter och inte minst mildra tiden under 

häktningen. 

Något som är svårare att förändra på kort tid är planeringen av nya häkten och 

omstrukturering av befintliga häkten. Det framstår mycket tydligt att mindre häkten 

lindrar den omställning som en häktad person upplever. Vid mindre häkten blir 

kontakten mellan kriminalvårdare och den intagne bättre, och detta medför en ökad 

trygghet för den intagne. 

I de fall där intagna fått vänta på en åtgärd från kriminalvårdarna kan det vara 

befogat att på ett utförligare sätt förklara för den intagne varför det dröjt innan en 

åtgärd vidtagits. Detta är ett enkelt sätta att bemöta den intagne med respekt utan att 

det medför någon ökad ansträngning. 
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7 Bilaga - Intervjufrågor 
 
1. Kön? 
 
2. Ålder? 
 
3. När (vilket år/hur länge) och i vilket häkte har du suttit på? 
 

 4. Hur gammal var du när du satt i häkte? 
 
5. Vilket eller vilka brott var du misstänkt för? 
 
6. Om du hade restriktioner, i så fall vilka? 
 
7. Hur påverkades du under tiden du satt i häktet? 
 
8. Hur har du påverkats efter tiden i häktet? 
 
9. Hur hanterade du tiden i häktet? 
 
10. Behandlas häktade personer olika beroende på vilka brott som de är misstänkta  
för? 
 
11. Hur upplevde du bemötandet från rättsväsendet (kriminalvårdare, polis,  
åklagare, advokat)? 
 
12. Vad hände med din relation till anhöriga och kamrater? 
 
13. Övriga kommentarer? 

 


