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Abstrakt 
 Syftet med studien var att undersöka hur individer upplevt ofrivillig isolering 

under tiden de suttit anhållna och/eller häktade. För att uppnå syftet har kvalitativ metod 

använts där sju deltagare har intervjuats genom semistrukturerad metod. Samtliga 

intervjuer har genomförts enskilt i cirka 60 minuter. Intervjuerna har spelats in och 

sedan analyserats. I analysprocessen har samtalen transkriberats, meningsbärande 

enheter klippts ut och sedan kondenserats. De kondenserade texterna har sedan kodats 

med öppen kodning och kategorier har tagits fram. Resultatet är indelat i de fyra teman 

Upplevelse under isolering, Stöd under isolering, Upplevelse efter isolering samt Stöd 

efter isolering vilka visar att deltagarna önskar att de fått stöd och hjälp i form av mer 

information om sina rättigheter i arresten/häktet, vad som händer och hur rättsprocessen 

går till. Vidare visar även resultatet att deltagarna upplevt negativ psykisk effekt under 

isoleringen som koncentrationssvårigheter och negativa känslor. Slutsatsen är att 

isolering påverkar individer samt att information är viktigt för att individer i isolering 

ska uppleva att de har kontroll över sin situation.  

 
 
Nyckelord: Frihetsberövad, isolering, ofrivillig isolering, upplevelse, stöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II 

 
Introduktion 

 Syftet med studien är att belysa hur individer upplever ofrivillig isolering. Förenta 

Nationerna (FN) definierar isolering som att en person inte får tillgång till meningsfull 

mänsklig kontakt under minst 22 timmar per dygn (Brottsförebyggande rådet [Brå], 

2017 s.12). Definitionen från FN är utgångspunkten för föreliggande studie. För att 

uppnå syftet har tidigare frihetsberövade intervjuats om deras erfarenheter av att vara 

placerade i arrest eller häkte. Genom studien är förhoppningen att öka kunskapen om 

hur ofrivillig isolering upplevs och att information ska ges om hur isolering vid 

anhållning och häktning påverkar individen.   

 I Sverige har Kriminalvården uppdrag som statlig myndighet att verkställa straff 

och minska risken för återfall. De har ansvar för landets häkten, anstalter och frivården. 

År 2017 hanterade Kriminalvården dagligen cirka 15 000 så kallade klienter det vill 

säga människor som antingen befann sig i häkte, anstalt eller inom frivården. Av de 

individerna befann sig 1700 i häkte. (Kriminalvården, 2017)  Varje år häktas mellan 

9000 – 10 000 personer i Sverige (Brå, 2017 s.10) och ännu fler anhålls. 

Kriminalvårdens arbete regleras av lagar och förordningar och av dessa framgår bland 

annat att en person får sitta anhållen i maximalt 72 timmar innan åklagaren antingen 

måste släppa den brottsmisstänkta på fri fot alternativt lämna in en häktningsframställan 

till tingsrätten. Tingsrätten prövar sedan om den brottsmisstänkta ska häktas och kan då 

även pröva om den misstänka även ska åläggas med restriktioner. Vilka restriktionerna 

sedan blir beslutar åklagaren. Restriktioner innebär att den häktade isoleras ytterligare 

genom att kontakten med omvärlden och andra häktade begränsas (SFS 1942:740). Det 

saknas övre gräns för hur länge en individ får sitta häktad. I genomsnitt är häktestiden 

två månader lång och av de häktade är cirka två tredjedelar ålagda med restriktioner, 

medan anhållna alltid har restriktioner (Brå, 2017 s.29).  

 Både Europarådets kommitté mot tortyr och FN:s antitortyrkommitté har kritiserat 

Sverige för att det saknas maxgräns för hur länge en individ får sitta häktad, samt att 

användandet av restriktioner skapar en kraftig isolering för den häktade med begränsad 

mänsklig kontakt (SOU 2016:52 s.67).  

 För att en individ ska häktas ska i regel det misstänkta brottet ge minst ett års 

fängelse. Det ska vidare även föreligga en risk för att individen försvårar utredningen, 

avviker alternativt fortsätter begå brott (Brå, 2017 s.30), där restriktioner enbart får 



 

 

 

III 

användas om det förekommer risk för att den häktade försvårar utredningen (Brå, 2017 

s.52). Vid anhållning och häktning är den misstänkte inte fälld för något brott utan en 

del av en pågående polisutredning. Enligt oskyldighetspresumtionen ska därmed 

individen anses vara oskyldig tills skuld fastställts enligt dom (SOU 2016:52 s.67). 

Ändå åläggs både anhållna och häktade ofta med restriktioner och befinner sig i en 

väldigt isolerad situation. 

 Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i uppdrag år 2015 att genomföra en studie på 

uppdrag från regeringen, där syftet var att undersöka hur situationen i svenska häkten 

såg ut. Även Statens Offentliga Utredningar (SOU) fick uppdrag av regeringen att år 

2015 se över möjligheterna att minska användandet av häktning och restriktioner.  

Sverige har fått internationell kritik för de långa häktningstiderna och att de häktade ofta 

ges restriktioner som medför att de har ytterst begränsad mänsklig kontakt. Studien från 

Brå baseras på uppgifter från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samt genom 

intervjuer av dess anställda och häktade (Brå, 2017 s.3). Rapporten från SOU baseras 

dels på genomgång av forskning kring häktning samt en genomgång av de lagar och 

regler som idag reglerar häktning.  

Brå (2017, s.11) beskriver att bland isoleringsbrytande åtgärder för häktade finns 

bland annat promenad på rastgård, samtala med andra häktade eller personal alternativt 

ta emot besök eller telefonsamtal av anhöriga. Resultatet från studien visar dock att 

ambitionerna från Kriminalvården att alla häktade ska ha minst två timmars 

isoleringsbrytande åtgärder per dag inte uppnås. Tvärtom visar studien att enbart en 

fjärdedel av de häktade med restriktioner uppnådde Kriminalvårdens ambition. Bland de 

vanligaste isoleringsbrytande åtgärderna var även promenad i rastgård ensam, vilket 

medför att den häktade med restriktioner fortfarande har en begränsad mänsklig kontakt. 

Enligt studien saknar 9 av 10 häktade som är ålagda med restriktioner mänsklig kontakt 

till den grad att de uppfyller FN:s definition av isolering. Studien visar även att den 

främsta orsaken till bristande isoleringsbrytande åtgärder för häktade med restriktioner 

är personalbrist (Brå, 2017 s.11-15). 

Brå (2017, s.16) beskriver åtgärder som kan leda till att häktningstiden upplevs 

mer human. Bland åtgärderna beskriver Brå bland annat att Kriminalvården dagligen 

skulle behöva stämma av med samtliga häktade om hur de mår. Detta för att många 

intagna upplever att de mått psykiskt dåligt, men att personalen brustit i att 

uppmärksamma det. Orsaker till att de intagna upplever häktningstiden som krävande är 



 

 

 

IV 

bland annat att tidslängden för häktningen är obestämd och att den intagna inte vet vad 

som kommer att hända när brottsutredningen väl är genomförd (Brå, 2017 s.17).  

Tidigare forskning visar att isolering medför negativa effekter på den psykiska 

och fysiska hälsan. Bristande kontroll över flera delar av det dagliga livet, minskad 

möjlighet till aktivitet och miljömässig stimulering samt social isolering är flera 

perspektiv av isolering som verkar nedbrytande på hälsan (Brå, 2017 s.65). Forskning 

visar att negativa effekter på hälsan kan uppkomma efter bara några dagars isolering, 

även bland tidigare friska individer (SOU, 2016:52 s.93). Risken ökar sedan för varje 

dag individen befinner sig i isolering (Brå, 2017 s.65). Symptom till följd av isolering är 

bland annat psykiska symptom och reaktioner, förvirring och koncentrationssvårigheter, 

hallucinationer och vanföreställningar, emotionella reaktioner och impulsiva handlingar 

samt slöhet och försvagning (Brå, 2017 s.66). De negativa konsekvenserna av isolering i 

häktet har av svenska forskare påpekats kunna utgöra ett rättssäkerhetsproblem, det vill 

säga att den psykiska ohälsan kan medföra att den häktade har svårigheter att bygga upp 

ett försvar och delta fullt ut i en huvudförhandling (Holmgren, Frisell & Runeson, 2011 

s.22). 

 Brå (2017, s.68) har vid genomgång av tidigare forskning lämnat förslag på 

rekommenderade åtgärder för att minska de negativa effekterna av isolering. Bland 

förslagen föreslås de intagna ges möjlighet till regelbundna besök och telefonkontakt 

med anhöriga, möjlighet att träffa andra intagna till exempel att måltiderna intas 

gemensamt, ökad kontroll över sitt dagliga liv samt meningsfull sysselsättningen i 

cellen.  

 De flesta av de häktade som intervjuades vid studien genomförd av Brå (2017, 

s.88) beskrev att isoleringen hade haft negativa effekter som ångest och 

koncentrationssvårigheter. Vidare beskrevs den första tiden i häktet som svårast. De 

häktade som ingick i studien listade flera faktorer som påverkade tiden i häktet och vad 

som skulle göra den lättare. Information om bland annat vad som händer i utredningen, 

skäl till häktning samt vilka rutiner och möjligheter som finns på häktet var en av 

faktorerna. Ytterligare faktorer var möjlighet till sysselsättning, mänsklig kontakt, hjälp 

med praktiska saker som kontakt med arbetsgivare eller möjlighet att se till att hyran 

blir betald i tid och stöd vid psykisk ohälsa (Brå, 2017 s.89-99). 

 Även forskning på tillgänglig statistik i England och Wales visar på att isolering 

till följd av frihetsberövande kan medföra en känsla av stress bland annat på grund av 
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ovisshet och oro kring följderna (Player, Roberts, Jacobson, Hough, & Robottom, 2010 

s.231). 

 Från mars 2009 till juni 2010 genomförde Kriminalvården en studie där 

nyhäktade vid Kronobergshäktet tillfrågades att besvara självskattningsformuläret 

GHQ-28 (General Health Questionnaire-28). Formuläret är uppdelat i fyra områden; 

somatiska symptom, ångest och sömnsvårigheter, social dysfunktion och allvarlig 

depression. Totalt deltog 1098 individer i studien. Utöver svar på 

självskattningsformuläret samlades data in om deltagarna från Kriminalvården bland 

annat erfarenhet av häktning, brottsmisstanke, tidigare psykiatrisk behandling och 

droganvändning. För att fördjupa frågorna genomfördes en parallell studie vid Häktet 

Huddinge där tio häktade intervjuades från nyhäktning och sedan var fjärde vecka fram 

till den häktade inte längre var ålagd med restriktioner. Resultatet av de båda studierna 

som Kriminalvården genomförde visar att risken för psykisk ohälsa är signifikant om en 

häktad är ålagd med restriktioner (Holmberg, Frisell & Runeson, 2011 s.20). Studien 

visar att 25 % av de häktade med restriktioner och 20 % av de häktade utan restriktioner 

uppvisar symptom på negativ psykisk hälsa. Efter att ha jämfört individernas bakgrund 

drar studien slutsatsen att skillnaderna i mående mellan gruppen med restriktioner och 

gruppen utan restriktioner är att isoleringen är större bland den första gruppen. 

Individens bakgrund är därmed inte den avgörande faktorn.  

 I Danmark genomfördes en parallellstudie mellan intagna på fängelse där en 

grupp satt isolerad, medan den andra gruppen inte satt isolerad. Studien är baserad både 

på intervjuer och självskattningar med 133 intagna i isolering och 95 intagna utan 

isolering. Studien visar precis som Kriminalvårdens studie att gruppen som satt 

isolerade hade högre andel intagna med anpassningsstörning och depressiva symptom 

(Andersen et al., 2000 s.19). 

 Enligt en sammanställning år 2011 av FN:s specialrapportör mot tortyr visar 

forskning att hjärnan påverkas negativt av isolering efter bara några dagar. Rapporten 

beskriver vidare att försämrat minne, försämrad koncentration, oro, ångest och 

sömnstörningar är vanliga. Vidare drabbas även många individer av psykosliknande 

tillstånd som hallucinationer, overklighetskänslor, stark ångest och passivitet. Följderna 

blir att individen har svårigheter att delta i rättsprocessen som pågår, men även 

svårigheter att hantera isoleringen. Enligt forskning avtar de mest akuta symptomen av 

isoleringen så fort den avbryts, dock visar forskning att bland annat sömnstörning, 



 

 

 

VI 

ångest, depression och försämrat minne samt koncentrationssvårigheter är mer 

långvarigt. Vidare kan en personlighetsförändring ha uppstått på grund av isoleringen, 

något som består även efter den avslutats (FN, 2011 s.17-18). 

I USA har 200 intagna i fängelse utvärderats av en expert. I utvärderingen har 

bland annat framkommit att isolering som sker ensam i en cell där möjligheten till 

social kontakt är minimal kan leda till allvarlig psykisk skada. Tidigare litteratur och 

forskning visar att individer tappar uppmärksamheten på sin omgivning som ett resultat 

av låg nivå av miljömässig och social stimulans. Något som sker efter bara några dagar i 

isolering. Den bristande uppmärksamheten medför att individen får svårigheter att 

behålla samt skifta fokus. Individer drabbas även ofta av sömnrubbningar ofta som ett 

resultat av brist på dagsljus och förvärras av att det inte är mörkt och tyst på natten. 

Vidare reagerar olika individer olika starkt på isoleringen. De individer som reagerar 

starkast lider ofta av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller någon annan form 

av känslighet. De individer som istället klarar isoleringen bättre är individer med mer 

stabila personligheter samt individer med stark kognitiv funktion. Dock påverkas alla 

individer på något sätt av isolering (Grassian, 2006 s.327-332). 

Rydén och Stenström (2015, s. 48) beskriver att många livshändelser kan orsaka 

stressreaktioner. Stressreaktionens storlek är inte kopplat till om händelsen upplevs som 

positiv eller negativ, utan på hur stor förändring livshändelsen medför. Enligt Holmes 

och Rahes Social Readjustment Rating Scale där livshändelser rangordnas efter hur stor 

stressreaktion de orsakar, ger mindre lagbrott 11 LCU på en skala 1-100, medan ett 

fängelsestraff ger 63 LCU. Hanteringen av livshändelserna beror bland annat på 

individens syn på sin egen förmåga att kunna hantera situationen. Detta beskrivs som att 

en yttre faktor (i detta fall en ofrivillig isolering) ger en primär tolkning (har händelsen 

positiv eller negativ innebörd), vilket i sin tur ger en sekundär tolkning (kommer jag att 

klara av händelsen) (Rydén & Stenström, 2015 s.50-51). Givet resonemanget ovan bör 

därmed ofrivillig isolering samt ett eventuellt kommande fängelsestraff vara en 

upplevelse som påverkar individen i någon mån.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att belysa hur individers känslor och upplevelser av stöd var 

under och efter ofrivillig isolering. För att uppnå syftet har tidigare frihetsberövade 
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intervjuats om deras erfarenheter av att vara placerade i arrest eller häkte. Genom 

följande frågeställningar har syftet besvarats. 

 

- Hur upplever tidigare frihetsberövade den ofrivilliga isoleringen? 

- Vilket stöd och hjälp hade de önskat under och efter isoleringen? 

 

Metod 
I följande avsnitt redogörs för studiens urval av deltagare, instrument i form av 

insamling av data, procedur vid analysen och etiska aspekter. 

 

Deltagare 
 Deltagarna (N = 7; 3 kvinnor) var i åldrarna 20-73 år (m = 37.43; SD = 17.50) och 

har suttit ofrivilligt isolerade i arrest och/eller häkte. Av deltagarna har fem varit 

isolerade under tre dygn, varav en deltagare vid totalt sex tillfällen. Två deltagare har 

varit isolerade i åtta månader. För att besvara frågeställningarna behövde deltagarna ha 

varit ofrivilligt isolerade i minst två dygn. Detta för att de skulle hunnit bilda sig en 

uppfattning av hur det är att befinna sig i isolering. Ur etisk aspekt valdes deltagarnas 

ålder till 18 år vid deltagandet i studien. Då studien bygger på kvalitativ metod är cirka 

sju timmars material rekommenderat. Samtliga intervjuer var schemalagda till cirka 60 

minuter och totalt insamlades cirka sju timmars material. För att få tag på deltagare som 

förväntades uppfylla kriterierna kontaktades KRIS och Bufff för att få hjälp att sprida 

information om studien. Då inga deltagare anmälde sitt intresse spreds även information 

om studien i bekantskapskretsen. Urvalet av deltagare skedde enligt det Langemar 

(2008, s.63) beskriver som handplockat- eller tillgänglighetsurval. 

Tillgänglighetsurvalet innebär att deltagare väljs utifrån vilka som finns tillgängliga. Då 

fler än vad som fanns möjlighet att intervjua anmälde sig handplockades deltagare för 

att försöka uppnå så stor variation som möjligt kring arrest- respektive häktningstid, 

ålder och kön. Detta för att få så stort perspektiv som möjligt på frågeställningen. Två 

av de sju intervjuade har erfarenhet av att sitta i häkte med restriktioner under hela 

häktestiden. Samtliga deltagare har suttit anhållna med restriktioner. För att 

avidentifiera deltagarna har de namngivits N1, N2, …, N7. 
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Instrument 
Vid insamling av datamaterial användes kvalitativ metod, då studien syftar till att 

få en inblick i deltagarnas åsikter, tankar och känslor kring frihetsberövandet och 

isoleringen som den medförde. Syftet med kvalitativ metod är att skapa förståelse kring 

upplevelsers betydelse för individer jämfört med kvantitativ metod som syftar till att 

förklara fenomen (Langemar s.22, 2008). Då studien syftar till att undersöka 

individernas upplevelser valdes därmed kvalitativ metod.  

Insamlingen skedde genom enskilda semistrukturerade intervjuer. Att intervjuerna 

var semistrukturerade innebar att en intervjuguide (se bilaga II) med öppna frågor 

utformades innan intervjun. Vidare innebär det att utrymme till följdfrågor gavs samt att 

frågorna inte behövde ställas i samma ordning och med samma formulering till samtliga 

deltagare. (Langemar s. 69, 2008) Något som medförde möjlighet till att anpassa 

intervjun till deltagaren och dess berättande. Intervjuguiden konstruerades utifrån 

studiens syfte. För att uppnå syftet ställdes frågor både kring isoleringstiden samt tiden 

efter isoleringen. Frågorna om tiden i isolering berörde bland annat upplevelsen av 

tankar, känslor, kognitiva förmågor och personalen. Efter isoleringen fokuserade istället 

på hur individerna upplevde att komma ut efter isolering för att få en bild av tankar, 

känslor och om de i efterhand önskat något stöd.  

Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet och inga anteckningar gjordes under 

tiden intervjuerna pågick, detta för att kunna fokusera på vad deltagaren berättade. 

Intervjuerna tog cirka 60 minuter per deltagare och genomfördes i en lugn miljö där 

deltagaren kände sig trygg.  

 

Procedur 
 Vid analysproceduren användes öppen kodning beskriven av Burnard (1991). 

Samtliga deltagare intervjuades enskilt under cirka 60 minuter. Efter samtliga intervjuer 

skrevs minnesanteckningar ned och samtalet transkriberades i sin helhet och lästes 

sedan igenom. Proceduren upprepades tills samtliga intervjuer hade genomförts. 

Materialet avidentifierades för att säkerställa deltagarnas anonymitet. 

Transkriberingarna lästes igenom och meningsbärande enheter klipptes ut för att skapa 

kategorier. Textdelarna klipptes ut ordagrant för att inte någon information skulle falla 

bort och texter som handlade om samma ämne sorterades in under en gemensam rubrik. 

De meningsbärande enheterna kondenserades för att lättare kunna kodas genom så 
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kallad öppen kodning. I nästa steg sattes likvärdiga kategorier under en huvudkategori 

och en slutgiltig lista med teman och kategorier togs fram. Analysprocessen finns 

beskriven i tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag frågade om 
jag kunde få en 
bok att läsa och 
då fick jag det. 
De kom med 
nån liten vagn 
eller låda med 
böcker. Så det 
var ju bra att 
skingra 
tankarna lite 
för stunden.  
 

Att läsa var en 
aktivitet som 
skingrade 
tankarna 

Skingra 
tankarna under 
isoleringen 

I cellen Aktiviteter 

Jag minns att 
det satt en lapp 
på dörren. Jag 
läste, men jag 
förstod ändå 
inte. 
 

Svårt att ta till 
sig skriftliga 
informationen. 

Information 
kring regler 

 Information 
om regler och 
rättigheter 

Men det var 
också väldigt 
väldigt väldigt 
stor 
omställning. 
Man är absolut 
inte van. Det 
blir så 
allvarligt för 
när man sitter 
inne så länge 
så försvinner 
varje rutin. 
 

Stor 
omställning att 
komma hem då 
rutiner 
försvunnit. 
 

Att återgå till 
vardagen 
 

 Förändringen 
 

Jag har ju gått i 
terapi.. Sen har 
jag haft 
jättemycket 
samtal med 
nära vänner. 
Nästan hela 
första 4 
veckorna hade 
jag någon som 
sov hos mig. 

Stöd efter 
isolering av 
terapi och 
anhöriga. 

Fått stöttning  Information 
och hjälp 
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Transkriberingarna lästes igenom ytterligare en gång för att säkerställa att kategorierna 

täckte intervjuerna i helhet. Belysande citat från samtliga kategorier valdes ut. 

 

Etik 
De etiska riktlinjerna vad gäller information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande som utarbetats av Vetenskapsrådet har följts.  

Vid första kontakten med deltagaren informerades den skriftligen om vad studien 

går ut på, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas samt att deltagaren 

själv avgör vilka frågor den vill besvara (se bilaga I). Vidare informerades deltagaren 

om att den inte kommer att kunna identifieras genom att transkriberingen avidentifieras 

och deltagarnas namn kodas. Innan intervjun gavs deltagaren möjlighet att ge samtycke 

till att intervjun spelades in, samt informerades om att inspelningen kommer att raderas 

när rapporten för studien godkänts. Information om hur deltagaren kan ta del av 

resultatet gavs också. I samband med intervjun fick deltagaren återigen samma 

information som vid kontakten för intervjun.  

Ur etisk aspekt har individer som redan avslutat sin tid i isolering vid arrest och 

häkte valts ut. Detta för att undvika att människor som befinner sig i en pågående kris 

deltar.  

 

Resultat 
 Studien genomfördes med syftet att undersöka hur individer upplever ofrivillig 

isolering i form av frihetsberövande vid anhållning och/eller häktning. Erhållen data har 

resulterat i fyra teman Upplevelse under isolering, Stöd under isolering, Upplevelse 

efter isolering och Stöd efter isolering med kategorier och underkategorier. Nedan 

presenteras studiens resultat utifrån nämnda teman och dess kategorier. Inledningsvis 

redogörs samtliga teman, kategorier samt underkategorier i tabell 2.  
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Tabell 2: Redovisning av kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori  
Upplevelse under isolering Tankar 

 
 
 
Känslor 
 

Praktiska saker 
Familjen 
Brottsmisstankarna 
 
 

   
 Aktiviteter 

 
I cellen 
Isoleringsbrytande 

   
 Kognitiva förmågor 

 
Koncentration 
Minne 
 

 Tidsuppfattning 
 
 

 
 
 

Stöd under isolering Information om regler och 
rättigheter 
 

 

 Personalkontakt  
 
Upplevelse efter isolering 

 
Känslor 

 

  
Förändringen 

 

 
Stöd efter isolering 

 
Praktiska saker 
 
Information och hjälp 
 

 
 
 
 
 
 

    
Upplevelse under isolering 
 Upplevelse under isolering är indelad i de fem kategorierna Tankar, Känslor, 

Aktiviteter, Kognitiva förmågor och Tidsuppfattning. 

 

Tankar 

Deltagarnas upplevelser av tankar under isoleringen är uppdelad i praktiska saker, 

familjen och brottsmisstankarna.  

 

Praktiska saker 

Fyra av deltagarna beskriver att de tänkte mycket på praktiska saker när de befann sig i 

isolering. Att inte kunna kontakta omvärlden och berätta var man befann sig uppfattades 
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som en praktisk sak de önskar att de hade fått hjälp med att lösa. De deltagare som hade 

jobb tänkte på hur de skulle kontakta jobbet och berätta att de inte kunde komma. N6 

beskriver nedan: 

 

Jag måste lösa jobbet. Det var typ det viktigaste. 

 

För de två deltagare som även satt häktade övergick tankarna kring de praktiska sakerna 

till att handla om hur räkningar skulle betalas.  

 

Familjen 

Samtliga deltagare beskriver att de tänkte på familjen under tiden de satt isolerade. Flera 

av dem visste att andra anhöriga också satt i arresten och när de hörde ljud från andra 

celler tänkte de på om det var deras anhöriga som lät eller vilken cell de befann sig i. 

Deltagarna tänkte även på familjemedlemmar som inte befann sig på arresten och hur de 

skulle reagera över brottsmisstankarna. N7 beskriver sina tankar kring familjen: 

 

När jag kom till häktet tänkte jag hela tiden var är min sambo? Vad tänker hon? 

Vad tänker föräldrarna? Mest tänkte jag på min sambo. 

 

Brottsmisstankarna 

Fem av deltagarna tänkte på brottsmisstankarna. De tänkte på hur de skulle bevisa att de 

var oskyldiga samt att de tänkte på varför de var i arresten då de inte förstod 

brottsmisstankarna som riktades mot dem. N3 beskriver nedan sina tankar kring 

brottsmisstankarna under isoleringen: 

 

Hur skulle jag bevisa att jag har inte gjort det här. Säg att de hittar mer bevis som 

kan bevisa och styrka fast det kanske bara är en tillfällighet att jag vistas på den 

platsen eller mina fingeravtryck är där och hur jag ska kunna förklara det. 

 
Känslor  

Deltagarna beskriver olika känslor, men gemensamt för känslorna är att de är av 

negativ karaktär. Två deltagare beskriver att de flydde in i sig själva och beskriver 

känsla av overklighet och att inte våga visa känslor som ilska. En av deltagarna 
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beskriver även apati och ångest som övergick i hallucinationer vilket skapade ett lugn. 

Nedan beskriver N5 sin upplevelse av känslorna under isolering: 

 

Även om jag grät hade jag inte närhet till mina känslor... Jag kom inte åt mina 

känslor. Jag kunde inte hantera dem. 

 

Flera deltagare beskriver att de kände rädsla, oro och stress. Dels över situationen, men 

även över att de hörde att andra intagna skrek. Vidare beskriver flera deltagare att de 

kände sig maktlösa. Maktlösheten berodde bland annat på en bristande kontroll över sin 

situation och misstankarna, men även för att de inte kunde kontakta sina anhöriga. 

Vidare beskriver en deltagare en känsla av maktlöshet i kombination med skuld över att 

inte kunna hjälpa sin familj.  

 

Aktiviteter 

Aktiviteterna under tiden i isolering är uppdelad i underkategorierna i cellen och 

isoleringsbrytande. 

 

I cellen 

Tre av deltagarna berättar att de läste böcker i arresten för att skingra tankarna. 

Ytterligare två berättar att de inte läste böcker i arresten, men däremot i häktet. 

Böckerna i arresten beskrivs av samtliga som tråkiga, men medförde ändå att tiden 

upplevdes gå snabbare. N7 beskriver nedan: 

 

I mitt fall var det bra att jag fick en bok. Tiden flög på ett annat sätt. Det var en 

jättetråkig bok… jag har nog aldrig ändå läst en bok så noga… Så det funkar på 

något sätt att gräva ner sig i den. 

 

Tre deltagare beskriver att de försökte sova så mycket som möjligt, även på dagtid, för 

att få tiden att upplevas gå snabbare. Vidare beskriver fyra deltagare att de tränade för 

att få tiden att gå. Två deltagare förklarar att de räknade saker för att hålla sig sysselsatt 

i cellen. Nedan beskriver N6:  

 



 

 

 

XIV 

Jag räknade saker. Jag räknade sekunder. Jag räknade minuter. Jag räknade 

tegelplattorna. Hur många rader.  

 

De två deltagare som senare förflyttades till häktet beskriver båda att de tittade på tv, 

skrev brev till anhöriga och försökte fokusera på utredningen för att fördriva tiden i 

cellen. En av dem beskriver även radiolyssnande som ett sätt att få mänsklig kontakt. 

Detta genom att lyssna på radioprogram där vanliga människor pratar om vardagliga 

saker.   

 

Isoleringsbrytande 

Samtliga deltagare beskriver att de upplevde polisförhören och lämnandet av DNA och 

fingeravtryck som en isoleringsbrytande aktivitet under isoleringen i arresten. Vidare 

beskriver sex deltagare att de såg toalettbesök och duschning som isoleringsbrytande 

aktiviteter. Detta då de behövde ringa på personalen och eskorteras till toaletten och 

duschen. Även om ingen pratade med dem fick de möjlighet att komma ut från cellen 

och se något annat. Så här beskriver N3 sin upplevelse av toalettbesöken: 

 

Man gick på toaletten inte för att man behövde gå på toaletten och kissa utan 

bara för att få lite omväxling. 

 

Då samtliga deltagare var ålagda med restriktioner var deras kontakt med omvärlden 

begränsad till försvarare, polisutredare, arrest- och häktespersonal. Två deltagare bad 

om samtalsstöd med utomstående aktör under isoleringen i arresten, något som inte 

erbjöds. En deltagare som befann sig isolerad i häktet under åtta månader erbjöds dock 

samtalsstöd. Nedan beskriver N2: 

 

Det känns mycket bättre när pastorn kommer och hälsar på för då är man i sin 

egen cell. Då känns inte den cellen lika isolerad. 

 

Kognitiva förmågor 

Kognitiva förmågor under tiden i isolering är uppdelad i underkategorierna 

koncentration och minne. 
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Koncentration 

Tre av deltagarna upplever att deras koncentration förbättrades, medan fyra upplever att 

den försämrades. De som upplevde den som förbättrad beskriver att möjligheterna till 

vila och bristande stimulering bidrog till ökad koncentrationsförmåga. De som istället 

upplevde en försämrad förmåga beskriver att de hade många tankar som bidrog till 

försämrad koncentration. Nedan beskriver N5 sin upplevelse av situationen: 

 

Jag var okoncentrerad så tankarna for fram och tillbaka. Jag kunde inte fånga 

dem. 

 

 Minne 

Två deltagare upplevde en försämring av minnet. De befann sig dock i isolering under 

åtta månader till skillnad mot de övriga som isolerades mellan två till tre dygn. Nedan 

beskriver N4:  

 

Jag hade väldigt svårt att använda minnet över lag där inne... man blev så 

distraherad av att man inte fick det stöd man behövde. 

 

Tidsuppfattning 

Samtliga deltagare beskriver att tiden i isolering går långsamt och att de saknade 

tidsuppfattning i arresten. Majoriteten av deltagarna beskriver svårigheter med att veta 

hur lång tid som förflutit. Deltagare N2 beskriver nedan svårigheterna med 

tidsperspektivet: 

 

Men om man blir instängd i ett rum så har man väldigt svårt att förstå om det har 

gått tio minuter eller om det har gått en timme. 

 

Då det saknas klocka i arrestcellerna beskriver deltagarna att de hade olika strategier för 

att ha koll på vilken tid på dygnet det var. För att skapa sig ett tidsperspektiv beskriver 

fyra av deltagarna att de frågade vid vilka tider de olika måltiderna serverades. På så vis 

hade de koll på att klockan exempelvis var omkring 8 när frukosten serverades. För att 

få kontakt med personalen i arresten kunde deltagaren ringa på en klocka i cellen. Vid 

kontakt med personalen för att exempelvis eskorteras till toaletten beskriver samtliga 
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deltagare att de passade på att fråga vad klockan var. Fönstren i arrestcellen hade 

lameller vilket medförde att den intagne inte kunde se ut ordentligt och samtliga 

deltagare befann sig i isolering under några av årets månader med lite dagsljus. Något 

som försvårade möjligheterna till att veta om det var dag eller natt. Deltagare N1 

beskriver nedan: 

  

Ja det är självklart att när man blir inlåst tappar man tidsbegrepp. Det går inte 

att komma ifrån. Det är väl en av sakerna man kan titta på att man hade aldrig 

någon stenkoll på om det var dag eller natt eller vilken timme det var.  

 

Deltagarna beskriver att de hade koll på vilken dag det var i arresten. De deltagare som 

senare placerades i häktet beskriver att tidsuppfattningen i häktet var lättare då det var 

större fönster, vilket bidrog till att de kunde se dagsljuset bättre samt att det var möjligt 

att ha en klocka i cellen. Vidare beskriver de även att de förde kalender för att veta 

vilken veckodag och månad det var.  

 

Stöd under isolering 
 Stöd under isolering är indelad i de två kategorierna Information om regler och 

rättigheter och Personalkontakt. 

 

Information om regler och rättigheter 

Samtliga deltagare informerades om sina rättigheter som brottsmisstänkt, vilka 

deras respektive brottsmisstankar var samt rättigheter i arresten. Dock beskriver tre 

deltagare att de inte informerades om rätten till en försvarare. Samtliga deltagare 

upplevde att det var svårt att förstå den skriftliga informationen de tilldelades i samband 

med anhållandet. Nedan beskriver N6:  

 

Jag minns att det satt en lapp på dörren. Jag läste, men jag förstod ändå inte. Vad 

betyder det? Jag fattade inte. 

 

Alla deltagare utom en önskar att de informerats mer under tiden i arresten. Deltagarna 

hade önskat information om vad som har hänt, vad som händer den närmsta tiden samt 

hur allting fungerar. N4 beskriver: 
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Det värsta var inte det faktum att man satt häktad. Det värsta var att man inte fick 

information om tidsaspekten. Hur lång tid de trodde att det skulle ta. 

 

Två deltagare beskriver att de inte visste om de fick kontakta personalen om de behövde 

gå på toaletten. Ytterligare fyra deltagare berättar att de inte visste om att de hade 

möjlighet att duscha. Vidare beskriver deltagarna som satt häktade att de aldrig fick 

information om sina rättigheter som häktade, utan att de själv fick ta reda på det. De 

önskar att de hade informerats mer om bland annat rätten att vistas utomhus en timme 

per dag samt möjligheten att ansöka om besök och samtal med anhöriga. 

 

Personalkontakt 

Tre av deltagarna beskriver att de upplevde kontakten med personalen som bra. 

De upplevde att personalen pratade med dem, förstod att det var en jobbig situation och 

att de agerade mänskligt. En deltagare beskriver att en i personalen visade stöd genom 

att inte omedelbart stänga celldörren utan istället sätta sig bredvid deltagaren som 

mådde dåligt vid ankomsten till arresten. Nedan beskriver N5: 

 

Häktesvakten stängde inte utan satte sig bredvid mig med celldörren öppen och 

satt en stund och försökte få mig att lugna mig… Det jag kan känna var mitt 

största stöd, eller mitt enda stöd var kriminalvårdaren som satt på huk och inte 

stängde celldörren.  

 

Två deltagare beskriver att personalen i arresten varken var trevlig eller otrevlig, utan 

neutral. Medan en deltagare upplevde personalen i arresten som otrevlig. Samtliga 

deltagare beskriver kontakten med personalen som begränsad. Personalen kom in med 

mat tre gånger om dagen utöver det kunde personalen kontaktas via en klocka på 

väggen. Genom en högtalare svarade personalen och deltagaren hade möjlighet att 

berätta vad den ville. Kontakt med personalen var exempelvis tvunget att tas om den 

intagne behövde gå på toaletten. Detta då samtliga deltagare isolerades i celler utan 

toalett.  

De deltagare som även befann sig i isolering i häktet beskrev att det var en stor 

skillnad på personalkontakten i häktet jämfört med arresten. I häktet beskrivs 
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personalkontakten variera, men att de flesta var trevliga eller neutrala. De som 

upplevdes som trevliga beskrivs som förstående och att de pratade mycket. Nedan 

beskriver N2 kontakten med den neutrala personalen i häktet: 

 

Många hade jag ingen kontakt med direkt eller ingen mänsklig kontakt, känslan 

man fick var att man blev behandlad som en apa på ett zoo. Man kände sig mer 

som ett objekt bara. Ett objekt i förvar. 

 
 
Upplevelse efter isolering 
 Temat Upplevelse efter isolering är indelat i kategorierna Känslor och 

Förändringen.  

 

Känslor 

Deltagarnas känslor i anslutning till att de släpptes från isoleringen varierar. Tre 

deltagare beskriver känslor av att känna sig smutsig, skyldig och förbannad. En 

deltagare beskriver sig känslomässigt avtrubbad. Resterande tre deltagare beskriver att 

det var en skön känsla att lämna isoleringen. N1 beskriver nedan: 

 

Cellerna låg utan dagsljus och då när man klev ut på gatan och såg dagsljuset 

var det en ren befrielse. 

 

Fyra deltagare beskriver även att de kände sig förvirrade i anslutning till frisläppandet. 

De beskriver att de inte visste var de skulle ta vägen eller vad de skulle göra.  

 

Förändringen 

Tre av deltagarna beskriver att de upplevde förändringar i personlighet och 

beteenden efter isoleringen. N4 beskriver nedan: 

 

Jag minns första dagen jag kom hem. På kvällen så var jag lite hungrig… så 

ställer jag mig bara mitt i köket och tänker att hur gör man. Då måste man lixom 

stanna upp och tänka hur man brer en macka. För alla rutiner är helt väck.  
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De tre deltagarna beskriver att de känner sig traumatiserade av isoleringen. Övergången 

till vardagen beskrivs som påtaglig av två deltagare. De beskriver att det är mycket 

människor överallt, det händer mycket och att arbetsbördan känns väldigt hög utanför 

isoleringen. Två deltagare beskriver även att de upplever att minnet och koncentrationen 

har försämrats som följd av isoleringen. 

 
Stöd efter isolering 
 Temat Stöd efter isolering är indelat i kategorierna Praktiska saker och  

Information och hjälp. 

 

Praktiska saker 

Sex av deltagarna beskriver att det var mycket praktiska saker att tänka på i 

samband med frisläppandet från arrest och häkte. Vidare beskriver fyra av dem att livet 

utanför hade fortsatt som vanligt medan de satt frihetsberövade och att de upplevde det 

som stressande att försöka komma ifatt med uppgifter som blivit väntandes. Nedan 

beskriver N2:  

  

Det är som att man har en skottkärra med uppgifter som har väntat och byggt på 

som ett stort berg. 

 

En deltagare beskriver även att brottsmisstankarna lett till att en process påbörjat på 

jobbet.  

 

Information och hjälp 

Fyra av deltagarna beskriver frisläppandet från isoleringen som ett abrupt avslut. 

De önskar att de fått möjlighet att landa i situationen innan de släpptes ut, samt att de 

fått möjlighet till stöd och hjälp i form av hjälp att kontakta anhöriga. Fem av deltagarna 

beskriver att de hade önskat tydligare information under tiden i isolering om vad som 

hände, men även information innan frisläppandet om var de kunde söka hjälp och hur 

man kan må efter avslutad isolering. N2 beskriver nedan: 
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Jag hade velat veta innan hur det skulle kännas och vad man kan göra som bäst 

för att motverka de negativa konsekvenserna. Verktyg och strategier för att 

hantera. Hur man brukar reagera. 

 

För att underlätta tiden i isolering beskriver samtliga deltagare att de hade önskat mer 

information under tiden i arresten och häktet. Information om vilka rättigheter de hade, 

hur saker fungerar i arresten och häktet, hur tidsperspektivet ser ut kring anhållning och 

övergång till häktning samt hur lång tid en polisutredning tar. Fem av deltagarna hade 

önskat tydlig information om möjligheterna till sysselsättning i arresten och häktet i 

form av exempelvis boklån och promenader. Vidare beskriver fem av deltagarna att de 

önskar att personalen hade pratat mer med dem i arresten. Nedan beskriver N5: 

 

Kanske berättar att vill du ha tandborste, gå på toa eller duscha så är det bara att 

du ringer på klockan och säger till. Jag visste ingenting om mina rättigheter. Det 

här att kamma håret. Tillgång till tidningar och böcker. Det fanns så mycket som 

kanske hade hjälpt mig i min isolering.  

 

Fem deltagare beskriver att de fick bra stöd från anhöriga, samt att samtalen med 

anhöriga var ett bra sätt att bearbeta isoleringstiden. Tre av deltagarna sökte även hjälp 

genom samtalsterapi. 

 

Diskussion 
 Diskussionen är indelad i Resultat utifrån teori och tidigare forskning, Praktiska 

implikationer, Metodologisk diskussion och Framtida forskning.  

 

Resultat utifrån teori och tidigare forskning 
 Nedan diskuteras resultatet utifrån teori och tidigare forskning. Diskussionen är 

uppdelad efter resultatets fyra teman Upplevelse under isolering, Stöd under isolering, 

Upplevelse efter isolering och Stöd efter isolering samt deras kategorier.  

 

Upplevelse under isolering 
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 FN:s definition av isolering är att en individ befinner sig utan meningsfull 

mänsklig kontakt minst 22 timmar per dygn. Studien visar att samtliga deltagare har 

befunnit sig isolerade i arrest och häkte enligt FN:s definition. Nedan diskuteras 

resultatet utifrån temat Upplevelse under isolering. 

 Tankar – praktiska saker, familjen, brottsmisstankarna 

Deltagarna beskriver att deras tankar kretsade kring praktiska saker, familjen och 

brottsmisstankarna. Även forskning genomförd av Brå (2017) har visat att häktade har 

önskemål om hjälp med praktiska saker utanför häktet. Studien från Brå (2017) riktar 

visserligen in sig på häktade och inte på anhållna, men föreliggande studie pekar på att 

även anhållna tänker på praktiska saker. Deltagarna beskriver att de tänker på 

brottsmisstankarna, bland annat vilka straff som kan vara möjliga, om familjen kommer 

att tro på dem samt hur de ska kunna förklara eventuella bevis som läggs fram.  

 Känslor 

Tidigare forskning (Brå, 2017) visar att bland annat bristande kontroll på det dagliga 

livet verkar nedbrytande på hälsan. Deltagarna beskriver känslor som maktlöshet, 

rädsla, oro och stress. Deltagarna i föreliggande studie beskriver att de behöver ringa på 

en klocka för att kunna gå på toaletten. Även om deltagaren vet om att någon i 

personalen kommer att komma för eskortering till toaletten är det en handling som inte 

kan genomföras utan att en motstående part ställer upp och hjälper till. Utifrån tidigare 

studier (Brå, 2017) och föreliggande studie skulle materialet kunna tolkas som något 

som kan leda till en känsla av bristande kontroll på det dagliga livet. Vidare beskriver 

även deltagare att känslan av maktlöshet är kopplad till att inte ha kontroll över sin 

situation och brottsmisstankarna. Som nämnt ovan visar föreliggande studie och tidigare 

forskning (Brå, 2017) att anhållna och häktade önskar mer information om sin situation. 

Utifrån tidigare forskning (Brå, 2017) och föreliggande studie skulle materialet kunna 

tolkas som att mer information skulle medföra en ökad känsla av kontroll över 

situationen och minska känslan av maktlöshet. Rydén och Stenström (2015) beskriver 

att ett fängelsestraff ger 63 LCU medan ett mindre lagbrott ger 11 LCU. Att befinna sig 

i en situation av ofrivillig isolering är inte graderad enligt LCU-skalan, men alla 

livshändelser orsakar stress oavsett om de anses vara positiva eller negativa. Detta enligt 

Rydén och Stenström (2015) till följd av att individen tvingas anpassa sig till en ny 

situation. Vid den ofrivilliga isoleringen befinner sig samtliga deltagare i en ny situation 

där de, även som ovan beskrivet, upplever att de saknar information om situationen. De 
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beskriver även en känsla av maktlöshet vilket i sig skulle kunna tyda på att de upplever 

att kraven på dem inte stämmer överens med deras tro på sin egen förmåga att kunna 

hantera situationen.  

 Aktiviteter – i cellen, isoleringsbrytande 

Även om FN (2011) definierar isolering som brist på meningsfull mänsklig kontakt 

minst 22 av dygnets timmar upplevde deltagarna i studien att promenader, duschning 

och toalettbesök där kontakten med personalen är minimal som isoleringsbrytande 

aktiviteter. Detta pekar på att deltagarna definierar isolering annorlunda än studien som 

baserar sin definition på FN (2011). Huruvida en aktivitet ansågs isoleringsbrytande 

berodde därmed inte på möjlighet till mänsklig kontakt utan snarare på att händelsen 

genomfördes utanför cellen. Tidigare forskning (Brå, 2017) pekar på att 

Kriminalvårdens ambition att ha minst två timmars isoleringsbrytande åtgärd per dygn 

inte uppnås. Ambitionen innebär att den häktade är isolerad 22 av 24 timmar per dygn 

vilket fortfarande är inom ramen för FN:s definition av isolering. Tyvärr uppnår bara en 

fjärdedel av de häktade med restriktioner Kriminalvårdens ambition. Bland de anhållna 

finns ingen given statistik, men deltagarnas svar i studien pekar på att 

isoleringsbrytande aktiviteter i arresten inte uppgår till två timmar per dygn enligt FN:s 

definition om meningsfull mänsklig kontakt. Dock beskriver deltagare att polisförhör 

enligt dem ansågs som en isoleringsbrytande aktivitet.  

 Kognitiva förmågor – koncentration, minne 

Studien syftar till att undersöka deltagarnas upplevelse av att befinna sig ofrivilligt 

isolerad i arrest och/eller häkte. Den undersöker dock inte upplevelsen av den fysiska 

hälsan, något som tidigare forskning (Brå, 2017) visar påverkas negativt av isolering 

utöver negativa effekter på den psykiska hälsan. Resultaten från föreliggande studie 

visar även den att isolerade i arrest och/eller häkte upplever negativa effekter på 

kognitiva förmågor som minne och koncentration under tiden för isolering. Därmed 

pekar studien på att isolering bidrar till negativa effekter på den psykiska hälsan. Hur 

stor del av de negativa effekterna som beror på isoleringen eller på andra orsaker som 

oro kring brottsmisstankarna framgår dock inte av föreliggande studie. För att 

undersöka en sådan sak skulle deltagarna behöva gradera och självskatta sina 

upplevelser av isolering och exempelvis oro kring brottsmisstankarna.  

Att de kognitiva förmågorna som minne och koncentration påverkas negativt av 

isolering är något som tas upp av tidigare forskning (Holmgren, Frisell & Runeson, 
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2011; FN, 2011) som pekar på att en häktad kan ha svårigheter att bygga upp ett försvar 

samt delta i en huvudförhandling. Något som kan leda till ett rättssäkerhetsproblem. De 

deltagare som satt anhållna i tre dygn innan de försattes på fri fot har haft möjlighet att 

arbeta på ett försvar innan eventuellt åtal väcktes. Detta till skillnad mot de deltagare 

som har befunnit sig i isolering fram till huvudförhandling. De beskrev dock 

koncentrationen som bra, medan minnet upplevdes som försämrat.  

 

 Tidsuppfattning 

Deltagarna i föreliggande studie beskriver att de hade koll på vilken dag det var under 

tiden de satt isolerade i arresten. Däremot beskriver de svårigheter med 

tidsuppfattningen. Tidigare forskning (FN, 2011; Grassian, 2006) beskriver att 

sömnstörningar är vanligt förekommande bland isolerade, något som vid tolkning av 

forskningen och föreliggande studie skulle kunna vara en bidragande orsak till 

svårigheter med tidsuppfattning. Att deltagarna satt isolerade under årets mörkare 

månader samt hade bristande dagsljus i cellen är ytterligare faktorer som kan ha 

bidragit. Tidigare forskning (Grassian, 2006) pekar även på att tidsuppfattningen 

förvärras av att det inte är mörkt och tyst under natten, något som går i linje med att 

flera deltagare beskriver att det skreks i andra celler.  

 

Stöd under isolering 

 Nedan diskuteras resultatet utifrån temat Stöd under isolering. 

 Information om regler och rättigheter 

Deltagarna i föreliggande studie beskriver att de önskar att de fått mer information om 

vad som händer i utredningen, hur saker fungerar i arresten och/eller häktet samt 

möjlighet att kontakta anhöriga och arbetsgivare för att berätta var de befinner sig. 

Deltagarna beskriver att de fått skriftlig information om regler och rättigheter, men att 

de inte fullt ut förstått dem. Resultatet är i linje med tidigare forskning där bland annat 

Brå (2017) pekar på att häktade har önskemål om mer information om utredningen och 

sin situation.  

 Personalkontakt 

Brå (2017) rekommenderar i sin slutsats från genomförd forskning att personalen på 

Kriminalvården dagligen borde fråga de intagna i häktet hur de mår. Detta då många 

intagna lider av psykiska besvär. Även föreliggande studie pekar på att intagna mår 
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psykiskt dåligt och har önskemål om mer kontakt med personalen. Vidare beskriver 

även deltagarna att de har önskemål om mer information av personalen samt att en del 

av deltagarna önskar att någon bara pratade med dem. Brå (2017) drar dock slutsatsen 

att en av orsakerna till att de häktade är isolerade så många timmar per dygn beror på 

personalbrist. Sannolikt kan även bristen på personal leda till att tid saknas till att prata 

mer med de intagna och fråga hur de mår, upplever isoleringen samt den pågående 

rättsprocessen. Kriminalvårdens (2017) arbete regleras av lagar och förordningar med 

syftet att verkställa straff och minska risken för återfall. Deras budget är begränsad och 

arbetsuppgifter behöver prioriteras. Något som kan medföra att deltagarna upplever att 

tid inte avläggs till att prata med dem. Majoriteten av deltagarna beskriver dock 

kontakten med personalen som positiv, även om den beskrivs som begränsad.  

 

Upplevelse efter isolering 

 Nedan diskuteras resultatet utifrån temat Upplevelse efter isolering.  

 Känslor 

Tidigare forskning har främst fokuserat på häktade och inte anhållna. Vidare har den 

även främst fokuserat på tiden av isolering och lite forskning har bedrivits angående 

upplevelsen av att släppas fri från isolering. Tidigare forskning (Grassian, 2016) har 

dock pekat på att olika individer hanterar isolering olika bra samt att alla på något sätt 

påverkas av isolering. Tre av deltagarna beskriver det som en skön känsla att lämna 

isoleringen, medan lika många deltagare beskriver att de kände sig bland annat 

smutsiga, skyldiga och förbannade. Studien har inte undersökt om det finns någon 

koppling till känslor under isoleringen med känslor efter isoleringen. Därmed är det 

svårt att avgöra huruvida dem upplevt isoleringen som lättare är samma individer som 

exempelvis upplevde det som en skön känsla att släppas på fri fot. Hur en individ 

känner efter isolering bör till viss del kunna vara kopplat till hur svår individen 

upplevde isoleringen. 

 Förändringen 

FN:s specialrapportör mot tortyr (2011), Grassian (2006) samt SOU (2016:52) har 

genomfört sammanställningar och forskning som visar på negativa effekter på den 

psykiska hälsan redan efter några dagars isolering. Även föreliggande studie visar att 

deltagarna upplever koncentrationssvårigheter, negativa känslor i form av maktlöshet, 

ångest och stress samt bristande tidsuppfattning redan efter några dagar i isolering. 
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Forskning från FN (2011) visar att symptomen avtar efter avslutad isolering, men att en 

del symptom är mer långvariga. Tre deltagare upplevde förändringar i personlighet och 

beteende. Något som i linje med tidigare forskning beskrivs som varaktiga förändringar.  

 Traumatiserande och påtaglig övergång till vardagen är andra sätt som deltagarna 

beskriver övergången från isolering till frihet. Detta kan kopplas till tidigare forskning 

(Rydén & Stenström, 2015) i och med att deltagaren, återigen, tvingas anpassa sig till en 

ny livssituation. Även om individen ska återgå till sitt normala liv, är livet inte som 

innan i och med att individen fortfarande är misstänkt för ett brott och riskerar att åtal 

väcks.   

 

Stöd efter isolering 

 Nedan diskuteras resultatet utifrån temat Stöd efter isolering.  

 Praktiska saker 

Resultat från föreliggande studie visar att alla deltagare utom en upplevde att de hade 

mycket praktiska saker att ta itu med efter isoleringen till följd av att deras liv stannat 

upp under tiden de varit frånvarande. Föreliggande studie pekar på att deltagarnas 

tankar kretsar kring praktiska saker både under och efter isoleringen. Som diskuterats 

ovan är resultaten från föreliggande studie i linje med tidigare forskning (Brå, 2017) 

kring tankar om praktiska saker under isoleringen. Huruvida deltagarna i tidigare 

forskning sett på praktiska saker efter isoleringen framgår dock inte av tidigare 

forskning. Enligt tolkning av materialet från föreliggande studie och tidigare forskning 

(Brå, 2017) kan det finnas ett samband mellan önskemålet av stöd och hjälp med 

praktiska saker på utsidan under tiden i isolering och tankar kring praktiska saker efter 

isoleringen. Om en isolerad inte får hjälp och stöd med praktiska saker under tiden för 

isoleringen borde arbetsbördan efter isoleringen bli stor då det blir konsekvenser av att 

exempelvis räkningar inte betalas. Flera deltagare beskriver vidare att alla praktiska 

saker som skulle tas itu med efter isoleringen skapade en känsla av stress.  

 Information och hjälp 

Fyra av sju deltagare beskrev att de uppfattade avslutet på isoleringen som abrupt. Fem 

av deltagarna beskriver att de, återigen, hade önskat tydligare information om vad som 

hände. Detta är något som skulle kunna härledas tillbaka till den tidigare diskussionen 

om önskemål av mer information om situationen samt den känslan av bristande kontroll 

som informationsbristen medförde. Genom information om rättsprocessen och var i 
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utredningen deltagaren befann sig skull enligt tolkning av föreliggande studie avslutet 

inte upplevas som lika abrupt utan mer väntat. Efter isoleringen beskriver majoriteten av 

deltagarna att de även önskat stöd i form av mer information om hur de kunde fördriva 

tiden i arresten och häktet. De flesta deltagare beskriver att de fått bra stöd från anhöriga 

efter isoleringstiden. Tidigare forskning (Grassian, 2006) pekar på att olika individer 

klarar av isolering olika bra. Vilket stöd som en individ behöver efter en isolering bör 

därmed även den skilja sig åt. Enbart tre av deltagarna sökte professionell hjälp efter 

isoleringstiden, varav en avslutade hjälpen kort tid efter den påbörjats.   

 

Praktiska implikationer 
 Resultatet av föreliggande studie skulle kunna användas som underlag för 

kriminalvårdare på landets arrest och häkten för att öka deras förståelse och kunskap 

kring hur de intagna upplever sin situation i isolering, men även för att belysa hur viktig 

personalen är för de intagna vad gäller informationsdelgivning och social kontakt. 

Studien skulle även kunna användas som underlag för åklagare och tingsrätten för att 

belysa hur brottsmisstänkta upplever tiden i isolering med restriktioner. Resultaten av 

föreliggande studie skulle även kunna vara av intresse att delge individer som befinner 

sig isolerade i arrest och/eller häkte för att öka deras kunskap och förståelse för hur 

andra människor upplever en liknande situation. Något som möjligtvis skulle kunna 

medföra att känslan av isolering uppfattas som mindre genom vetskapen om att den 

intagne inte är ensam om att känna de känslor och tänka de tankar de tänker under tiden 

i isolering.   

 

Metodologisk diskussion 

 Totalt deltog sju individer i studien, vilket medför att generaliserbarheten av 

studien uppfattas vara låg. Antalet deltagare uppfattas dock som tillräcklig för att kunna 

besvara frågeställningarna då frågorna utgick från den subjektiva upplevelsen av att 

vara ofrivilligt isolerad samt deltagarna uppgav likvärdiga svar. Återupprepandet av 

svaren uppfattas som att resultatet har hyfsat god reliabilitet.   

 Deltagarna har spridd ålder och kön, men enbart två deltagare har befunnit sig en 

längre tid i häkte. Då studiens syfte var att undersöka hur individer upplever ofrivillig 

isolering var dock inte längden på isoleringstiden en parameter mer än att en minsta tid 

för isolering sattes. Detta för att individen förhoppningsvis skulle ha hunnit uppfatta hur 
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det är att befinna sig i ofrivillig isolering. Att exempelvis befinna sig en natt i isolering i 

fyllecell ansågs inte vara tillräckligt lång tid för att ha hunnit bilda sig en uppfattning 

kring hur det är att befinna sig i ofrivillig isolering. Att det skiljer från tre dygn upp till 

åtta månader av isolering mellan deltagarna medför att erfarenheten av isolering är 

väldigt olika. En gräns för maximal isoleringstid kunde även ha bestämts för att minska 

spridningen på tid i isolering. Vidare har en av åtta deltagare suttit isolerad mer än en 

gång. Att sitta isolerad flera gånger kan tänkas påverka upplevelsen av isolering. Något 

som studien inte tar hänsyn till.  

 Resultatet tyder på att intervjuguiden är konstruerad på sådant sätt att den 

uppfyller studiens syfte, samt att studien undersöker det som den är tänkt att undersöka.  

De enskilda semistrukturerade intervjuerna medförde även att deltagaren kunde styra 

samtalet efter sin egen historia. Något som skapade flyt i berättandet och intervjuguiden 

användes mest som stöd för att säkerställa att samtliga frågor besvarades. Att 

intervjuerna genomfördes enskilt medförde även att deltagaren fick tid på sig att 

reflektera och fundera samtidigt som intervjun genomfördes, medan en gruppintervju 

hade kunnat leda till mer diskussioner. Konstruerandet av intervjuguiden uppfyller 

studiens syfte, dock uppfattades det svårt att hålla igång ett samtal cirka 60 minuter 

baserat på frågorna i intervjuguiden. Även om följdfrågor kom naturligt från deltagarnas 

berättande hade fler frågor i intervjuguiden behövts för att inhämta mer information. 

Till exempel saknas som tidigare nämnt frågor kring hur den fysiska hälsan upplevdes 

under tiden i isolering.  

 Att analysera intervjuerna enligt Burnard (1991) medförde ett strukturerat 

analysarbete med möjlighet att gå tillbaka i processen för att säkerställa att 

meningsbärande enheter, koder och kategorier stämde väl överens med den ursprungliga 

transkriberingen. Något som ökar sannolikheten att deltagarna tolkas korrekt. 

Sannolikheten till en korrekt tolkning hade dock ökat ytterligare av att deltagarna hade 

kontaktats för att säkerställa att deras meningsbärande enheter och citat tolkats korrekt. 

Detta hade även medfört att studien hade haft högre validitet. Att kontakta samtliga 

deltagare för en sådan säkerställning ansågs dock inte möjligt inom tidsramen för 

studien. Studien hade fått ökad reliabilitet och validitet om det funnits mer tid till att 

genomföra fler intervjuer, något som hade medfört en ökad mängd datainsamling. 

 I föreliggande studie har bakgrundsinformation som ålder, kön och tid i arrest 

och/eller häkte efterfrågats. Tidigare forskning genomförd av Holmberg, Frisell & 
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Runeson (2011) har använt sig av större underlag på bakgrundsinformation som 

brottsmisstanke och tidigare psykisk ohälsa. Studien kom dock fram till att bakgrunden 

inte var en avgörande faktor kring psykiskt mående vid isolering med eller utan 

restriktioner. Därmed ansågs inte mer bakgrundsfakta nödvändig kring deltagarna i 

föreliggande studie. 

 

Framtida forskning 
 Föreliggande studie har inte undersökt om även de som arbetar på arrest och häkte 

har önskemål om att samtala mer med de intagna. Något som kan vara av intresse för 

framtida forskning är därför att undersöka om även de anställda på Kriminalvården 

önskar att de kunde erbjuda mer stöd och hjälp till de intagna på arrest och häkten. Det 

vore även av intresse att undersöka om även de ser exempelvis toalettbesök och 

ensamma promenader i rastgården som isoleringsbrytande aktiviteter.  
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Bilaga I: Informerat samtycke till deltagare 

 

Hej,  

 

Jag heter Marija Dahm och studerar psykologi vid Linnéuniversitetet. Jag läser min sista 

termin och ska skriva en C-uppsats som handlar om att isoleras från omvärlden genom 

att sitta anhållen och/eller häktad. Syftet är att undersöka hur det är att ofrivilligt 

isoleras från omvärlden.  

 

Jag söker deltagare som under ca 1 timmes tid är intresserade av att dela med sig av sina 

erfarenheter av att vara anhållen/häktad. Enda kravet är att du har varit frihetsberövad i 

minst 48 timmar och är minst 18 år gammal.  

 

Intervjuerna kommer att ske individuellt. Deltagandet är anonymt, frivilligt och kan 

närsomhelst under processen avslutas. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta 

analysarbetet. Enbart jag kommer ha tillgång till inspelningen och den kommer att 

förstöras efter att uppsatsen har godkänts.  

 

Är du intresserad av att delta eller har några frågor vänligen kontakta mig. 

 

Vänligen 

Marija Dahm 

 

marijaelena.dahm@gmail.com 

070-4045988 
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Bilaga II: Intervjuguide 
 
Bakgrund 

Ålder: 

Kön: 

Tid i arrest: 

Tid i häktet: 

 

• Kan du beskriva hur det gick till när du fick reda på vad du var misstänkt för? 

• Visste du vilka rättigheter du hade som misstänkt, anhållen och/eller häktad? 

Förklarade någon det för dig? 

 

Under isoleringen 

Tankar 

• Beskriv dina tankar och känslor? 

• Hur hanterade du dina tankar och känslor? 

• Upplever du att din kognition så som minne och koncentration påverkades? I så 

fall hur? 

Tid 

• Beskriv rutinerna i arresten/häktet dvs hur såg en ”vanlig” dag ut?  

• Hur upplevde du tidsperspektivet? 

Personalen 

• Beskriv hur du upplevde kontakten mellan dig och personalen.  

• Erbjöds du någon hjälp eller stöd av Kriminalvården? Vad erbjöds i så fall för 

hjälp/stöd och deltog du? 

• Vilka andra personer utöver kriminalvårdare träffade du? 

• Beskriv kontakten med dem. 

 

Att lämna isoleringen 

• Beskriv hur det var att lämna isoleringen. 

• Erbjöds du i efterhand något stöd/hjälp? 

• Vilket stöd/hjälp hade du önskat att du fått både under och efter isoleringstiden? 

• Är det något annat du vill ta upp? 


