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Studiens syfte var att belysa unga häktade personers upplevelser och erfarenheter av 

tillvaron i häktet samt betydelsen av personalens bemötande. Kvalitativa intervjuer 

valdes med tanke på metodens fördelar, eftersom vi är intresserade av intervju-

personernas erfarenheter i form av berättelser. Då hermeneutiken hjälper till att 

förklara - och förstå menar vi att den hermeneutiska traditionen hade de bästa förut-

sättningarna för uppsatsen. Vi ville lyfta fram det pedagogiska i tillvaron och försökte 

ta del av det som är lärande i mötet mellan personal och häktad. Vi använde oss av 

hermeneutik som kvalitativ ansats och inspirerats av den hermeneutiska cirkeln för att 

analysera, tolka och sammanställa vårt resultat. Resultatet bygger på teman om de 

häktades tillvaro som inlåsta och utelåsta, samt bemötandes betydelse. Resultatet har 

visat att det upplevs frustrerade med inskränkningar i friheten och självbestämmande-

rätten när man som häktad är isolerad från världen utanför. Som häktad upplever man 

även känslor av utanförskap. Känslor som total maktlöshet och overklighet är andra 

känslor som vi kan identifiera med inlåsning och avskärmning. Att häktet kan fungera 

som en lärande plats visar sig även samt att personalens bemötande i hög grad 

påverkar den häktades tillvaro. 



  

 

 

Det som underlättat och gjort vår uppsats möjlig är de stöd och engagemang som 

visats från andra personer. Vi vill därför tacka alla våra intervjupersoner ödmjukast 

för deras deltagande. Deras engagemang och villighet av att låta oss ta del av deras 

erfarenheter kring tillvaron i häktet samt betydelsen av personalens bemötande har 

gjort uppsatsen tänkbar. Vi vill även tacka all inblandad personal på häktet som hjälpt 

oss att fullfölja våra intervjuer i en sådan sluten verksamhet.  

 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare, Gill Croona för hennes stora 

engagemang och stöd. Vi är tacksamma för att Gill under uppsatsen gång givit oss 

snabb, tydlig och inspirerade feedback. Utan Gills goda samarbete hade uppsatsen 

varit svår att genomföra.  

 

Sist men inte minst vill vi även uttala ett tack till våra nära och kära för att de tagit sig 

tid, att de korrekturläste uppsatsen, samt för alla värdefulla tips under skrivandets 

gång.   

 

Växjö, maj 2006 

 

Katarina Magnusson och Sofie Werngren Johansson 
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Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG!! 

 

 

Ur Pygmalion i missbrukarvården. 
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Kriminalvården är en sluten värld som de flesta befinner sig utanför, och som de inte 

vet så mycket om. Trots egna erfarenheter genom vårt arbete har vi en välvilja för 

denna slutenhet. Det finns inte så mycket litteratur eller studier att ta del av, därav vårt 

intresse. Kriminalvårdens mål och uppdrag är i första hand att minska brottsligheten 

och öka tryggheten i samhället. Det handlar främst om att skydda samhället från 

brottslingar men också om att rehabilitera klienterna. Detta för att minska återfall i 

brott. 

 

Ett häkte är styrt av lagar och stor myndighetsutövning vilket den häktade personen 

måste underordna sig. Om det föreligger restriktioner, blir situationen för den häktade 

än mer påtaglig. Att sitta i ett häkte utan kontakt med familj eller omgivning är för de 

flesta en mycket isolerad situation. Därför kan man fråga sig om det finns möjligheter 

till att forma och påverka unga personer som hamnar i häktet. Har personalens 

bemötande någon inverkan på den häktades tillvaro? 

 

Att vara häktad är ett straffprocessuellt tvångsmedel, det blir den som är på sannolika 

skäl eller är skäligen misstänkt för brott. Häktad är man fram tills domen träder ikraft, 

detta kan ske efter tingsrättens beslut eller om den åtalade driver målet vidare till 

hovrätten. 

 

Med detta som utgångspunkt vill vi både erhålla och bidra till en fördjupad förståelse 

för hur unga kriminella upplever sin tillvaro i häkte, samt hur de häktade upplever 

personalens bemötande. Med begreppet unga vuxna menar vi personer i åldrarna 18 år 

upp till 35 år, då dessa har livet framför sig och fortfarande är påverkbara.  

 

Vi vill lyfta fram det pedagogiska i mötet, försöka ta del av vad som är lärande i mötet 

mellan professionell och klient. I ett sådant möte menar vi att man alltid lär sig något 

om sig själv, om den andre och om samhället. Genom att förstå bemötandets betydelse 

och möjligheter i detta sammanhang hoppas vi bidra till intressant 

behandlingspedagogisk kunskap.  
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Bakgrunden syftar till att bringa klarhet i vad kriminalvården har att hantera samt hur 

den fungerar. Här återfinns fakta om unga häktade, om de mänskliga reaktionerna, 

historia om kriminalvården samt lite om hur lagen fungerar.    

I Sverige är straffmyndighetsåldern 15 år vilket innebär att barn under 15 år som 

begått brott, som aktualiserats av polisen, överlämnas till socialtjästen. De kan då 

omhändertas enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU) och då 

talas det om förebyggande åtgärder, vård och rehabilitering. Vid grövre brottslighet 

döms den unge till sluten ungdomsvård i upp till fyra år (Brottsbalken, 29 kap 5 §). 

 

Den som fyllt 18, men inte 21, får dömas till fängelse enbart om brottet är mycket 

grovt och om det finns stor risk för återfall i brottslighet. Om en person begår brott 

innan 21 års ålder ska åldern beaktas speciellt vid straffmätningen, och rätten ska 

döma ett lindrigare straff . 

 

Om en person begår ett brott före 18 års ålder får endast rätten döma till fängelse om 

det finns synnerliga skäl. Är man under 21 kan man inte dömas till livstidsfängelse, 

även om man betecknar brottet som mycket grovt (Westfelt & Öberg, 2002). 

Domstolen har även en möjlighet att döma till ett lindrigare straff om den tilltalade till 

följd av psykisk skörhet skulle drabbas oskäligt hårt av ett fängelsestraff, utmätt efter 

brottets straffvärde (BrB, 29 kap 5 §).  

 

Från Danmark hämtade man en modell för ungdomsbrottslingar som, 1938, blev det 

vi i Sverige kallar för ungdomsfängelse. Det var begränsat för ynglingarna som på 

grund av ogynnsam miljö hamnade eller som genom ren tillfällighet kom att begå 

brott hamnade på ungdomsfängelser. Ungdomarna var mellan 18 och 21 och de kunde 

dömas som längst till fem år varav tre i ungdomsfängelse, straffet var inte på förhand 

tidsbestämt. 1980 avskaffades ungdomsfängelserna (Lidberg, 2000). 
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Grundsynen i Sverige är att unga lagöverträdare i största mån inte ska placeras inom 

kriminalvården utan i stället överlämnas till vård inom socialtjänsten. En anledning 

till att de ska lämnas till socialtjänsten istället för till kriminalvården är risken för 

bekräftelse av den ungas självbild som kriminell. När en person döms för vård inom 

socialtjänsten finns det tre riktlinjer att följa vilket är förutsägbarhet, 

proportionalitetskrav och konsekvens. Socialtjänsten ska beskriva för domstolen vilka 

insatser som planeras för den unge. Det ska finnas en förutsägbarhet i insatserna så 

man har tydliga riktlinjer att följa. Förutsägbarheten ligger även till grund för att man 

redan innan ska ha en uppfattning om vilket straff ett visst brott kommer att ge 

(Westfelt & Öberg, 2002). 

 

Proportionalitetskravet innebär att domstolen ska pröva om socialtjänstens planerade 

insatser är tillräckliga med hänsyn till brottets karaktär och med hänsyn till den unges 

tidigare brottslighet. Sista kravet som är konsekvens innebär att socialtjänsten har 

skyldighet att informera åklagare om de planerade insatserna inte påbörjas eller om de 

avbryts. Detta ger åklagaren rätten att begära annan påföljd för den unge (Westfelt & 

Öberg, 2002). De utdömda strafftiderna har enligt Socialstyrelsen (2002) blivit längre 

jämförelsevis med tio år tillbaka. Detta beror på att den slutna ungdomsvården 

kommit att ersätta renodlade fängelsestraff. Författarna menar även att det beror på att 

det tidigare var vanligare att man dömdes till skyddstillsyn med fängelse i högst tre 

månader. Idag döms de unga till ungdomsvård och där avtjänar man hela straffet, och 

inte som på anstalter där man räknar bort en tredjedel av strafftiden (SiS, 2002).  

 

Enligt Beckman (2000) har inte ungdomsbrottsligheten ökat något nämnvärt de 

senaste 15 - 20 åren. Författaren menar vidare att misshandel och olaga hot har ökat 

bland de brott som ungdomar begår. Varje år döms 4500 ungdomar mellan 15 och 17 

år av domstolar (Beckman, 2000). Enligt Westfelt & Öberg (2002) återfaller dock en 

stor andel av dessa ungdomarna i brottslighet. 70 % av de ungdomar som dömts till 

överlämnande av vård inom socialtjänsten år 1999 återfallit och på nytt blivit dömda 

innan utgången av år 2001.  
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Beckman (2000) lyfter fram en studie som gjorts på Råby ungdomshem, studien 

bygger på en uppföljning av de ungdomar som vårdats enligt LVU. Studien är 

fördelad i två grupper med de som ”klarade sig bra” med arbete, bostad och inkomst 

samt de som ”klarade sig dåligt” när det gäller brottslighet, anstaltsvistelse m.m. 

Resultatet visar att 20 % av pojkarna och 50 % av flickorna klarade sig bra av de 208 

som sammanlagt undersöktes.  

I en slutrapport som kriminalvårdens projektgrupp kommit fram till vad det gäller 

hanteringen av unga, män under 21 år, som vistas i häkte och på anstalter. Bristen på 

resurser är en anledning när det gäller större satsningar på unga inom kriminalvården. 

En annan anledning är att det rent lokalmässigt är svårt att differentiera unga från 

andra intagna. Vid ett antal häkten ska det finnas ungdomsplatser, med särskilda 

verksamheter (Kriminalvårdsstyrelsen, 2001). 

 

” Ungas många gånger komplexa kriminalitet måste mötas 

med ett brett urval av åtgärder och metoder grundade på vetenskap och 

beprövad erfarenhet för att motverka fortsatt kriminell utveckling. Vikten 

av att ha helhetssyn i arbetet med unga kriminella kräver utökad intern 

och extern samverkan.” (Kvm, 2001 s. 50) 

 

Det finns inga patentlösningar när det gäller kriminalvård av unga. Men det måste 

finnas flera olika metoder att arbeta efter då ungdomars problematik ofta är svår och 

sammansatt. Behandlingsprogrammen måste inrikta sig mot social färdighetsträning, 

studier, fritidsaktiviteter, nätverksarbete samt kognitiva beteendemetoder (Kvm, 

2001). Lidberg (2000) menar att missbrukskarriären av narkotika kan spela en roll för 

den kriminella aktiviteten. Enligt författaren är det sannolikt att förändringar i 

missbrukssituationen kan inverka på den allmänna brottsnivån i samhället. Med andra 

ord, ett utbrett missbruk leder till att utvecklingsläget på brott ökar.  
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Bean (2002) menar att vid en jämförelse, i Storbritannien, har det visat sig vara en 

betydande hög andel av brotten som är drogrelaterade. Det har visat sig att det finns 

en direkt länk mellan droger och brott fast sammanhanget är inte helt solklart. 

Författaren vill ha en debatt om hur man ska gå till väga med missbrukarna för att i en 

förlängd arm minska kriminaliteten. Han menar vidare att politikerna måste fundera i 

andra banor än tidigare (Bean, 2002).

Arbete med unga kräver tätare personalstyrka på grund av att de fordrar mindre 

grupper. Struktur är viktigt i arbete med ungdomar och personalen måste hela tiden 

vara närvarande och delaktiga i aktiviteterna med ungdomarna. Av personalen krävs 

att de kan stötta, sätta gränser och att de arbetar med daglig påverkan. Att de har en 

god relation som grund och att de arbetar med vardagskunskaper. Personal som 

arbetar med unga måste ha ett engagemang, god kunskap och ett stort intresse i sina 

arbetsuppgifter (Kvm, 2001).  

Brott och det som anses vara en brottslig handling har växlat under olika tider och i 

olika samhällen menar Ekbom, Engström, Göransson (2002). Kriminalvårdens mål 

och uppdrag är främst att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Hur 

kriminalvården ska bedrivas råder det delade meningar om, beroende på vilken 

ideologi och/eller teori man utgår ifrån. Kriminalvård handlar främst om att skydda 

samhället från brottslingar och därefter att rehabilitera klienterna. Verksamhetens mål 

är att färre klienter återfaller i brott. Arbetet ska vara inriktat på klientens inställning 

som lett till det kriminella livet, man avser även tillföra klienten färdigheter som gör 

honom eller henne bättre rustad för livet utanför (Kvm, 2001). 

Organisation 

Kriminalvården lyder direkt under regeringen och justitiedepartementet och det finns 

35 lokala kriminalvårdsmyndigheter (KVM). Dessa lyder under 

kriminalvårdsstyrelsen och de 5 regionkontor som ansvarar för verksamheten vid 

anstalter, häkten och frivården (Kvm, 2001). 
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Häkte 

I häkte vistas personer som häktats på grund av ett grovt brott, men det kan även vara 

så att personer omhändertagits av andra orsaker. Det kan till exempel handla om 

asylsökande som ska avvisas, missbrukare eller psykiskt sjuka som ska placeras på 

institution. Om en person gripits efter att ha rymt eller om denna har misskött en 

övervakning kan denne gripas och placeras i häkte. Den 1:e oktober 2004 var antalet 

inskrivna på häktet: 1502 personer varav, 479 är verkställighetsfall, klara för placering 

på anstalter, 41 enligt utlämningslagen, 49 var gripna/anhållna och18 satt under 

punkten övriga. Beläggningssituationen på häktena har tenderat att blir alltmer 

ansträngd. Detta beror idag på avsaknaden av ett stort antal slutna fängelseplatser 

eftersom alltfler döms till längre fängelsestraff (Kvm, 2001). 

 

Många som misstänks ha brutit mot lagen släpps efter förhör av polisen, som har rätt 

att gripa en person i upp till 24 timmar, annars måste åklagaren besluta om ett 

anhållande. Ett anhållande får gälla upp till 3 dagar, sedan måste åklagaren ha bestämt 

sig för om han inför tingsrätten ska begära den anhållne häktad, eller om han/hon ska 

släppas. Anledningen att en del släpps efter förhör kan bero på att de erkänt sig 

skyldiga och att brottsligheten inte bedömts som så allvarlig (Kvm, 2001). 

 

Om en häktning ska verkställas fattas detta beslut av en lagfaren domare. Häktning 

förutsätter att minimistraffet för brottet är två år. Detsamma gäller om det finns risk 

för flyktfara, för kollusionsfara eller recidivfara. Med flyktfara menas att 

gärningsmannen håller sig undan straff. Med kollusionsfara menas att 

gärningsmannen försvårar utredningen av det misstänkta brottet. Detta kan 

exempelvis ske genom att denne undanröjer bevis. När det gäller begreppet 

recidivfara, så innebär det att det finns risk för fortsatt brottslighet (Lidberg, 2000). 
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I särskilda fall kan det hända att en person som åtalats kan få sin dom tilldelad direkt i 

samband med rättegången, men vanligaste tillvägagångssätt är att domen meddelas 1-

2 veckor efter rättegången. Påföljden som rätten utdelar kan variera och i vissa fall 

utdöms en kortare fängelsedom. I dessa fall kan den häktade personen ha suttit i häkte 

så lång tid att den utdömda strafftiden redan är avtjänad, eller så återstår det kanske 

bara en kortare tid. Det är inte ovanligt att den häktade väljer att avtjäna de sista 

dagarna eller veckorna i häktet istället för att placeras vidare på anstalt (Lidberg, 

2000). 

Restriktioner 

Åklagaren har rätt att besluta om restriktioner, på grund av brottsutredningen. 

Restriktioner kan innebära att den häktade inte får ta emot några besök, inte läsa 

tidningen eller umgås med andra häktade. Alla brev granskas av åklagaren, om det 

föreligger restriktioner, både de som skickas ut från den häktade och de som mottages. 

Det händer att åklagaren även ger restriktioner mot tv och radio. Vanligtvis är 

restriktionerna hårda till en början, men brukar lättas efterhand (Kvm, 2001). Trots 

restriktioner kan det ges möjlighet för den häktade att mottaga besök, men detta sker 

då under bevakning och endast av de närmaste inom familjen (Lidberg, 2000).  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa unga häktade personers upplevelser och 

erfarenheter av tillvaron i häktet samt betydelsen av personalens bemötande. Genom 

intervjuer vill vi fokusera på tillvaron och bemötandets aspekter. Förhoppningen är att 

bidra en fördjupad förståelse för unga personers tillvaro i häktet genom att 

problematisera det hela i ett pedagogiskt och socialfilosofiskt perspektiv. 

 

Följande övergripande frågeställningar ligger till grund för studien: 

1 Hur upplevs det att vara häktad och i viss mån vara isolerad från världen 

utanför? 

2 Vilken inverkan har personalens bemötande på en person i häkte?  

3 Vad lär sig människor om sig själv i ett häkte? 

4 Vilka konsekvenser kan detta lärande medföra? 
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De teoretiska utgångspunkterna är för problemområdet relevant och möjliggör en 

fördjupad förståelse av resultatet. Med hjälp av olika teorier är syftet att erhålla och 

bidra till att få djupare kunskap om den häktades tillvaro samt en ökad förståelse av 

bemötandes betydelse.   

Enligt Bergström (2004) finns det tre grundläggande livsuppgifter: tillhörighet, 

förutsägbarhet och status för att skapa trygghet för individer. För överlevnads skull 

finns det ett grundläggande behov av tillhörighet och tidiga sociala band. Därför 

ansluter vi oss till likasinnade eftersom vi då känner att vi behärskar situationen.  

För att klara sig är det viktigt att kunna ana vad som sker och vad som ska ske, att 

kunna förutse andras handlingar. Chansen att överleva förstärks om gruppen 

förstärker min identitet (Bergström, 2004). 

 

Det är viktigt att man som barn lär sig knyta an till sin vårdnadshavare, att barnet får 

en positiv självbild menar Bergström (2004). Vidare är det viktigt att barnet lär sig lita 

på någon utomstående. Många studier visar på att trygga barn är mer nyfikna, socialt 

kompetenta, självsäkra och samarbetsvilliga än jämfört med otrygga barn. 

Forskningsresultaten är motstridiga när det gäller samband mellan tidiga processer 

under barnets uppväxt och avvikande beteende som vuxen. Däremot menar Bergström 

(2004) att det står helt klart att barn som inte känner tillit är mer oberäkneliga och 

aggressiva än andra barn.  

 

Genom språk lär man sig inte bara att tala utan även att förstå och tolka världen och 

sortera sina intryck. Beteendestörda barn har visat sig sakna stora delar av ett eget 

språk, vilket är viktigt att ha för att ett barn ska kunna förstå och tolka världen. Ett 

eget språk hjälper även till att reglera beteendet. Tankar, känslor och motiv kan barn 

skilja på vid fyra års ålder och genom samlade erfarenheter lär det sig att tolka 

beteenden och bygga in nya erfarenheter i samspelet med omgivningen. Detta är en 

pågående process genom hela livet (Bergström, 2004). 
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När det gäller kriminalitet som livsstil menar Bergström (2004) att man kan betrakta 

som fyra grunddrag: 

 

 Allmän ansvarslöshet.  

Ansvar är något som måste läras in eftersom det är inte någon medfödd egenskap och 

får man inte lära sig ta ansvar i unga år finns det en risk att man inte tar ansvar för 

sina egna handlingar.  

 

 Njutningslystnad. 

Bergström (2004) menar att alla förfogar över en viss form av njutningslystnad men 

tendensen att tillfredställa sig själv kan gå för långt, då man gör det på andras 

bekostnad. Ett exempel på behovet av omgående lustillfredställelse är drogberoendet.  

 

 En kränkande hållning mot andra människor.  

Kränkningar som den kriminelle utsätter sina offer för är inte alltid medvetet uttalad 

eftersom denne lever i förnekelse. Trots att många kriminella gjort sig skyldig till 

mängder av kränkande brott som villainbrott och rån hävdar många att de aldrig 

kränkt någon.  

 

Den kränkande individen respekterar inte andras gränser. 

Att vara kränkande mot andra är inte ett medfött beteende utan något som 

den kriminelle lär sig under sin uppväxt eller under sin kriminella karriär. 

(Bergström, 2004. sid 79)  

 

 Upprepade brott mot lagar, normer och moral. 

Barn är egoistiska av sig och de flesta får genom uppfostran lära sig att anpassa sig till 

livet i en grupp, anser Bergström (2004). Vi har likt andra västländska länder en 

straffmyndighet på 15 år och från det vi är straffmyndiga får vi ta ansvar som bygger 

på tanken att vi kan göra självständiga val. Författaren menar att vi enkelt helt får ta 

ansvar för våra handlingar. Man är vid 15 års ålder barn på väg mot vuxenlivet och då 

förväntas man inte alltid förstå konsekvenserna av det man gjort.  
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Den kriminelle kan inte beskrivas som ett monster men han är inte heller ett offer, 

snarare en förlorare, en person som väljer brott med hög risk och låg vinstchans. Om 

vi inte kan förstå vad som försiggår i en kriminell tankevärld så kan vi aldrig bemöta 

kriminaliteten på ett effektivt sätt. Den kriminelle har en benägenhet att söka upp 

dramatiska och problematiska situationer. Ofta skyller han på andra människor, 

situationer eller helt enkelt på otur. Trots att den kriminelle sällan är i stånd att se det, 

så skadar han inte bara för andra, utan även för sig själv. Hans grundläggande 

drivkraft är rädsla och beteendet är inriktat på att gå mot ett nederlag på ett dramatiskt 

och destruktivt sätt (Bergström, 2004).  

 

Bergström (2004) menar att den rädsla som driver den livsstilskriminelle inte är 

samma rädsla som skrämmer vanliga medborgare. Det handlar snarare om en rädsla 

för sådant som vanliga människor klarar av, som att ta ansvar, känna engagemang och 

intimitet. Helt enkelt sådant som förväntas av en vuxen människa. Denna rädsla beror 

på att vissa på något sätt inte fått alla våra behov tillgodosedda under uppväxten.  

 

De variabler som finns är drivkraft, tillfälle och val. Drivkraften består av en rädsla 

för att inte finnas till, att inte känna tillhörighet, att inte kunna förutsäga det som sker 

och att inte ha någon status. Tillfället kan bland annat innebära en uppväxt i ett 

område med kriminell subkultur. Det finns fler tillfällen. Det kan handla om att 

personer med ett visst temperament oftare än andra människor hamnar i situationer 

där tillfälle ges till ett kriminellt val. Den tredje faktorn är Val och det handlar om att 

man är ansvarig för de val man gör i sitt liv, menar Bergström (2004). 

Att tidig kontakt med kriminalvården och framtida kriminalitet har ett samband, är 

inte någon nyhet. Många unga kriminella har en lång kriminell karriär innan de blivit 

stämplade som kriminella. När en person blir klassad som kriminell förändras hans 

självbild och hans sociala möjligheter krymps menar Bergström (2004).  
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Stämpling är ett vedertaget begrepp och kan användas på olika sätt. Med hjälp av 

Goldberg (2000) kan man tolka stämpling på så sätt att varje människa föds utan 

självbild. Besvaras ansvaret av en persons handlingar på ett felaktigt vis så kan detta 

resultera i en grundläggande avvikelse menar författaren.  

 

1) Det första stadiet i avvikarkarriären, det är det som vi menar är föräldrarnas 

stämpling.  

 

Om omgivningen reagerar på ett barns spontana beteende på ett enligt normerna rätt 

sätt, så ger man signaler till barnet om vad som är rätt eller fel. Förenklat handlar det 

om att lära sitt barn att barnet är bra men att det som barnet håller på med för tillfället 

är oacceptabelt.  

 

2) Andra stämplingen kallar vi för samhällelig stämpling och den träder in när 

barnet blivit lite äldre och möter samhället utanför.  

 

Det viktiga är inte vad ett barn gör utan på vilka reaktioner det får på sitt beteende av 

omgivningen. Individer med dålig självbild provocerar andra att bekräfta hennes 

negativa självbild hellre än att handla så att andra ger respons som leder till en positiv 

självbild.  

 

3) Sekundär avvikelse träder in runt den tid när den unge kommer i puberteten. 

 

Tonåringen har en relativt klar bild av det som är rätt och fel men hennes beteende 

styrs mer och mer av den negativa självbilden. När det gäller en människa med 

negativ självbild så vet hon redan att hon är annorlunda, dålig och utanför. Bob Dylan 

har kort och gott beskrivit vad det beror på att människor beter sig så här: 

 

När man inget har, har man inget att förlora.   
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4) Det fjärde stadiet är avvikelsespiralen och det är en försämring av det tredje 

stadiet. 

 

Här är det mest negativa skeendet beskrivet, men det går med hjälp av andra att bryta 

denna negativa utveckling. Ju tidigare man får tag i problemet, desto lättare är det att 

bryta den negativa självbilden och den negativa trenden.  Om individen självbild 

förändras till etiketten kriminell, så krymper hans sociala möjligheter (Goldberg, 

2000). Det finns enligt Bergström (2004) stämplingsteoretiker som tror att en 

avvikarkarriär skulle ha kunnat undvikas om etiketten kriminell aldrig använts.  

En teoretiker som sedan länge intresserat sig för maktförhållanden är Foucault.  

Foucault började, på 1970-talet, att forska kring straff och fängelser och som 

föreläsare vid Collège de France handlade hans undervisning om straffteorier. I 

”Övervakning och straff” gör författaren en framställning av straffens idéhistoria. Han 

beskriver hur samhället skapar individer och tilldelar kritik mot de kriminella, men 

trots detta lyckas han bevara sin solidaritet med fångarna. Samma fångar som under 

den här tiden gjorde revolt mot sin situation. Foucault menar att man ska se 

diskussionen som avpassad och inspirerad av de maktförhållanden som råder. På så 

sätt är hela häktets tillvaro beroende av sociala förhållanden. Han söker en annan teori 

om makt, ojämlikhet och kunskap, än vad som tidigare gjorts. Författaren menar att 

det inte finns någon kunskap oberoende av maktförhållande på samma sätt som det 

inte finns någon makt oberoende av kunskap (Foucault, 1993).  

 

Foucault (1993) intresserar sig egentligen inte för vem som har makten, utan hans 

intresse inriktar sig på hur de underordnade faktiskt drabbas av makten. Vidare vill 

han visa på det som praktiskt händer i behandlingssituationer, oavsett de goda syften 

och illusioner man har.  
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Jag har försökt att synliggöra de återkommande former där 

makt påverkar och uttrycks i kunskap och kunskap verkar på samma sätt 

på makt. Vi kan inte bara slå oss till ro med att makten behöver den eller 

den upptäckten, den eller den kunskapen, utan borde lägga till att makten 

i sig skapar nya saker att veta något om, och att den också innebär en 

samling av information… På det sättet skapar maktutövningen städigt 

kunskaper (Foucault, 1993 sid. xvi). 

 

Foucault förklarar skillnaden mellan makt och tvång genom att makt är ett 

känslomässigt förhållande mellan människor. Foucault menar vidare att makt handlar 

om att människor mer eller mindre kan bestämma över andra människors beteende. 

Tvång går att stå emot, eftersom tvång handlar om något som utövas när det inte finns 

något annat att välja på. Med det menar Foucault att om en individ erbjuds att förbli 

fri, hur liten friheten än är, och personen antar erbjudandet så handlar det om makt. 

Skillnaden när det gäller tvång och makt så handlar tvång om att personen inte erbjuds 

någon förmildring, eftersom det då inte fanns något annat val (Hultqvist & Peterson, 

1995).  

 

Foucault påstår, enligt Hultqvist & Peterson (1995), att makt är en helhet av olika 

delar och att makt innehåller olika utvägar till försvar. Foucault menar vidare att det 

skiljer mellan olika maktrelationer. Det finns maktrelationer som förorsakar motstånd 

därför att makten är flyktig och instabil, samtidigt som det finns en föreställning om 

dominans där man tänker sig makten som mer trygg och stabil. Dessa olika 

maktrelationer begränsar möjligheter till motstånd enligt Foucault. Foucault har 

intresserat sig för människornas sätt att forma sina egna identiteter och deras sätt att 

existera som självständiga personer, menar Hultqvist & Peterson (1995).  

 

Foucault (1993) menar att den kriminelle finner en funktion genom att frihetsberövas 

en viss tid och att ser sin soning som en form av gottgörelse. På så sätt betalar den 

kriminelle sin skuld till samhället. Fängelset har ett krav, vilket är att förvandla och 

förändra förövaren. Men enligt Foucault minskar fängelserna inte kriminaliteten, utan 

istället framkallas återfall.  
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Den som slipper ut ur fängelset har större chans att återvända dit, menar Foucault 

(1993). Detta kan relateras till Bergström (2004) där han söker svar på problemet med 

återfall.  

Om en person återgår till sin kriminella livsstil direkt efter en behandling har han inte, 

menar Bergström (2004) återfallit, han har bara tagit en paus ifrån kriminaliteten. Han 

kan behöva en ny behandlingsinsats, men kanske i en annan form. För att återfalla 

behöver man återgå till sitt gamla beteende efter att ha levt hederligt ett tag. Att 

klienter tar sina återfall får man räkna med, men det är viktigt att man som behandlare 

är beredd och vaken när risken för återfall närmar sig. Det är, menar författaren, bättre 

att sanda innan man bryter benen, istället för att vänta tills benbrottet sker, inte vänta 

på att ett återfall sker (Bergström, 2004). 

Det pågick en diskussion under 1970-talet som handlade om att avskaffa ordet straff 

mot begreppet påföljd. Detta för att man ansåg att kriminalitet var en följd av psykisk 

sjukdom. Straffet har, menade man, flera funktioner, eftersom den ska vara varnande 

och avskräckande på andra. Men straffet ska även vara ett medel för den enskilde 

brottslingens återanpassning. Kritiska röster höjdes eftersom man ansåg att all vård 

och behandling av kriminella misslyckats. Det var populärt att tala om och förlöjliga 

vad man kallade för behandlingsideologi. Att fångar sällan erbjöds behandling i 

egentlig bemärkelse bortsåg man ifrån (Lidberg, 2000). 

För att förstå betydelsen av mellanmänskliga möten använder vi oss av Moira von 

Wrights pedagogiska rekonstruktion av GH Meads teori av människors 

intersubjektivitet. Genom att känna till att människor utvecklas och lär i möten med 

andra människor kan man förstå att lärandet sker i alla mellanmänskliga möten, 

överallt och hela tiden, oavsett om vi vill det eller inte (Croona, 2003). 
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Intersubjektiviteten är det fenomen där vi kan möta och förstå andra människor som 

verkliga handlande subjekt och framträder mellan människor i tal och handling. 

Intersubjektiviteten behöver inte nödvändigtvis vara medvetna möten människor 

emellan, utan kan vara händelser som sker överallt, man ser och omformar hela tiden 

(von Wright, 2003). 

 

von Wright (2003) menar att det finns skäl att påpeka att intersubjektivitet inte kan 

handla om total enighet utan alltid omfattar mångfald, en kommunikativ process. En 

kommunikativ process är snarare ett meningsskapande än ett tillstånd av samförstånd 

och enighet. Källan till människors individualitet går att finna i kommunikationen 

mellan människor, och intersubjektiviteten ska förstås som en kommunikativ process 

av meningsskapande. Intersubjektiviteten är det som sker i den gemensamma världen 

och i den väv av relationer där den enskilda individens subjektivitet ingår.  

 

Intersubjektiviteten omfattar ett samförstånd där deltagarna möts i en kommunikation 

och där man delar en verklighet som kommer ur detta möte. Intersubjektiviteten 

omfattar alltid mångfald. Författaren menar att enskilda människors subjektivitet 

varken kan bildas eller förändras utan intersubjektiviteten. Den mänskliga 

intersubjektiviteten ska förstås i termer av samordnad handling och samförstånd och 

inte i termer av egenskaper eller omständigheter. Innebörden kan variera beroende på 

vilket perspektiv som riktar vår blick och leder vår förståelse. Handling är det som 

utspelar sig mellan människor, och det är då intersubjektiviteten kan komma till tal 

och handling. Det är i handlandet som någon framträder som ett vem. Författaren 

menar vidare att intersubjektiviteten inte ska innebära benämningar av fasta 

egenskaper, utan att varje människa ska ses som unik (von Wright, 2003). 

 

I sina framträdelseformer kan intersubjektiviteten vara tydligare för andra än för en 

själv, och den är inte individuell och personlig. Den sociala situationen kan betraktas 

som en process av ett ömsesidigt meningsskapande, som är framburen av enskilda 

medvetanden. Om man i en social situation förhåller sig öppet undrande inför det 

vardande, så kan man rikta sin uppmärksamhet och intressera sig för det unika 

handlade subjektet.  
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Mening är något som blir medvetet i den sociala situationen och därefter ges 

meningen åt individuella handlingar. Meningen blir därför enligt författaren beroende 

av relationerna och kan endast uppstå i den sociala situationen (von Wright, 2003).  

 

Intersubjektiviteten handlar om en pluralis där var och en ingår som unik och där 

ingen människa är den andra lik, ingenting givet utan så snart en förändring sker så 

påverkas även övriga deltagare. Enligt författaren är människor unika i mötet med 

andra människor, och man kan säga att den enskilda människan blir någon först bland 

andra handlande människor. Om vi vill veta vem någon är blir det nödvändigt att 

mötas i tal och handling, eftersom det är i mellanmänskliga möten som människor 

framträder som någon (von Wright, 2003).  

Enligt von Wright (2003) kan mänsklig samvaro förstås ur två perspektiv, det 

relationella och det punktuella perspektivet. Enligt det punktuella perspektivet kan 

man förstå vad en människa är utifrån historiska, sociala, biologiska och psykologiska 

faktorer. I det punktuella perspektivet betraktas varje individ som oberoende och 

isolerad, där den mänskliga intersubjektiviteten avgränsas från andra människor och 

man omtalar människan i singularis bestämd form. Motsatsen till denna individualism 

är det relationella perspektivet.  

 

I det relationella perspektivet ska man enligt von Wright (2003) se varandra som ett 

vem och inte som ett vad. De relationella perspektivet sätter relationen mellan 

människor i centrum. Människor är i ständigt vardande och man framträder i möten 

med andra människor som subjekt som ständigt är i förändring. Med begreppet 

vardande menar författaren, människor som ständigt är i förändring. Relationellt 

perspektiv uppfattas som att varje individ som underkastad de sociala strukturerna och 

som en produkt av sociala omständigheter. Det som karaktäriserar individers subjekt-

ivitet blir då inte enskilda egenskaper, utan de handlingar som framträder i relation 

mellan människor (von Wright, 2003).  
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Det relationella perspektivet sätter relationen i centrum och gör att relationen blir en 

samordnad helhet som bygger på att se varje människa som ett unikt vem, och inte 

som sett ur det punktulla, som ett vad med fasta egenskaper. Författaren menar vidare 

att vårt språk inte är utvecklat för att beskriva Vemet, de språkliga benämningarna 

beskriver bara gemensamma drag eller omständigheter. Språket uttrycker inte den 

unika individualiteten, utan ger endast beskrivningar av gemensamma ting och 

omständigheter (von Wright, 2003). 

 

När man talar om individers intersubjektivitet ur det relationella perspektivet, förstås 

detta som ett fenomen som byggs upp i relation till andra människor. von Wright 

(2003) menar vidare att det blir meningsfullt att tala om människor i pluralis. Det 

punktuella perspektivet riktar sin uppmärksamhet mot enskilda egenskaper hos 

individen, medan ett relationellt perspektiv utgår från relationer där man kan mötas 

som unika människor. På samma sätt som man i ett relationellt perspektiv möter 

människor, möter man bäst lösningar på problemen (von Wright, 2003). 

 

Enligt Watzlawick, Weakland och Fisch (2001) bör man se förändringen som ett 

naturligt flöde. Författarna menar, när det gäller att finna lösningar på problemen så 

får man inte låsa sig vid lösningar av slentrian, i stil med så här har vi alltid gjort. 

Anledningen till detta resonemang kan bero på att man löser problemen med hjälp av 

det sunda förnuftet.  Ibland är det just lösningar som går emot det sunda förnuftet som 

är lösningen på problemet. Ofta löser sig problem av en slump men det spelar ingen 

roll hur problemet löst sig. Utan det som är det viktiga är att det löser sig. Lösningar 

av andra ordningen sker ofta spontant av en ren händelse. Som behandlare är det lätt 

att drabbas av klyftan mellan hur världen är och hur den borde vara. Dock är det 

viktigt att komma ihåg att det måste finnas ett problem för att det ska gå att lösa det 

(Watzlawick m.fl. 2001). 
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von Wright (2003) menar att människors medvetande och själv, är en process och att 

människor ständigt är i vardande. En förutsättning för en gemensam handling är 

förmågan att kunna sätta sig in i en annans situation, att ta den andras attityd och 

perspektiv. Att ta en annan människas perspektiv eller attityd bidrar till att kunna ana 

den andras handlingar, men även att kunna reflektera över det som händer under 

samtalet. I det vi tar en annan människas attityd så vidgas vår egen medvetenhet och 

vi blir därmed mindre egocentriska. Kommunikation betyder så mycket mer än bara 

själva språket.  

 

Om man inte har ett sätt att hantera perspektivtagandet på, kan det leda till förvirring 

om man tar en annan människas attityd eller perspektiv. Detta eftersom man kan inta 

många perspektiv och många attityder, men om man utvecklar självreflexion och 

perspektivtagande så blir det till en vana. Man lär sig förmågan att växla perspektiv 

och inta ett större oberoende, beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Det 

finns gränser för hur många roller man kan ta, detta gäller även för mängden 

perspektiv som man tar del av (von Wright, 2003). 

 

Resultatet av denna process blir enligt von Wright (2003) en sammanjämkning av 

olika roller, attityder och perspektiv som slås samman till ett enda perspektiv. För att 

kunna sätta sig in i en annan människas situation bör man ha ett reflexivt tänkande. 

Att tänka är att föra en konversation mellan de olika roller och perspektiv som man tar 

del av, det avgörande är hur vi samordnar dessa och tar med dem i vår dialog.  
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På så sätt är man öppen för andras uppfattningar, känslor och upplevelser, och det är 

först då man kan ta en annan människas perspektiv. Författaren menar att om man 

väljer att tolka Meads teori som en enkelriktad process, så skulle slutsatsen bli att 

människan börjar med att vara Ingen och utvecklas till att bli Någon i takt med att det 

egna självet tar form. Men Mead menar:  

 

Vi börjar i det sociala; första upplever vi världen som 

social, först därefter blir världen också fysisk. Vi är Någon då vi föds, 

eftersom vi föds till en social värld. Men vi kan vara Ingen om vi inte får 

tillfälle att interagera och kommunicera, utan blir uteslutna ur den 

sociala gemenskapen (von Wright 2003 sid. 209).    

 

von Wright (2003) menar att medvetanden inte är någon övergripande kategori utan 

att det snarare är ett fenomen som tar form. Det upprätthålls i vad man kan kalla för 

”meningsskapandets triadiska relation”. En pedagogisk situation kan betraktas som en 

process av ett individuellt medvetande som leder till ett intersubjektivt menings-

skapande. Detta innebär att det inte handlar om ett sammanbringande av enskilda 

intentioner, framburna av enskilda medvetande utan om ett ömsesidigt menings-

skapande.  

 

von Wright (2003) fokuserar på att ett gott möte endast är möjligt då man uppfattar 

den andra som någon, och sätter sig in i den andras perspektiv som vem och inte som 

ett vad. Den största utmaningen är att alla ska vara delaktiga i kommunikations-

processen. Att uttala sig om vem en människa är eller borde vara är ett övergrepp 

gentemot den andra. Författaren menar vidare att så länge vi letar bland punktuell 

information får vi endast kunskap som kan svara på frågan vad, men den viktiga 

sociala frågan lyder vem. Svaret på denna fråga kan vi endast närma oss och få svar 

på ur ett relationellt perspektiv, enligt von Wright (2003). 
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Att kunna växla perspektiv gör det omöjligt att bara se saker ur en enda synvinkel, 

den synvinkel som passar ens eget intresse bäst. För att ta den andres perspektiv ”dör 

man en smula” det vill säga vi omskapar och förändras själva. I samma utsträckning 

som perspektivtagandet bidrar till uppkomsten i det nya självet, så dör något av det 

förflutna självet. Enligt författaren talar Mead även om den generaliserande andre som 

en slags process av det man mött och möter i sin omgivning.  

 

Att tänka blir exempelvis att föra en konversation mellan den 

generaliserande andra och självet (von Wright 2003 sid.130).    

 

Som professionell bör man inte på förhand ha bestämt hur det ska bli eller borde vara 

eftersom det då finns en risk att man inte förhåller sig öppet undrande inför det 

vardande. Det intressanta med möten mellan människor är det skifte som sker från det 

förutsägbara till det oväntade. Det är människors rätt att handla, att träda fram och 

berätta vilka deras Vem är och att bli bemötta med respekt och intresse (von Wright, 

2003).    

Det goda mötet handlar enligt von Wright (2003) om att kunna möta varje unik 

människa som någon särskild. Detta ger en möjlighet till att kunna knyta an till varje 

individs erfarenhetsvärld. Det är viktigt att se och möta varje enskild människa som 

konkret och unik. Det goda mötet upplevs emellertid som svårt och utmanande lika 

mycket som det är efterlängtat. Om ett möte som efterstävas i det godas tjänst 

misslyckas, förklaras gärna misslyckandet som en brist på kunskap. Det goda mötet är 

en meningsskapande social situation, vilket innebär att det försöker bidra till att 

konstruera och upprätthålla deltagarnas intersubjektivitet. Alla mänskliga möten ska 

enligt författaren bjuda på det oväntade och överraskande och vi kan aldrig i förväg 

bestämma hur ett möte kommer att bli eller vad som kommer att hända.  
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von Wright (2003) menar att ett möte aldrig förutspår vem den andra är, eftersom det 

är endast i tal och handling som människor avslöjar vilka de är. Det är inte alltid som 

människor är öppna och kommunikativa i sina handlingar. Är personen inte öppen, så 

kan vi inte få reda på vem det är. För att intersubjektiviteten ska upprätthållas behöver 

den ständigt näras och erövras. Det är deltagarnas lust och möjligheter att handla och 

kommunicera som gör att det ömsesidiga erkännandet begränsas eller uteblir. I det 

goda mötet handlar det om att man respekterar människan som handlande och unik. 

 

Carlsson (2003) har forskat med utgångspunkt inom den slutna psykiatriska vården. 

Det hon säger är intressant och även överförbart till kriminalvården. Hon poängterar 

vikten av att vårdaren erfar klienten som ett subjekt, och att vårdaren alltid visar 

respekt, tar ansvar och försöker inge förtroende. För att främja ett positivt möte måste 

vårdaren ha en förmåga att uttrycka ödmjukhet inför klienten, möta klienten öppet och 

förutsättningslöst, samt aldrig ta för givet vad klienten menar och vill. Det är även 

betydelsefullt att personalen möter klienten där denne är, och för klientens skull, och 

inte för sin egen skull. För att det goda mötet ska kunna komma till stånd, menar 

författaren, att vårdaren måste vara närvarande och erbjuda en ärlighet mot klienterna, 

vilja dem väl. Det goda mötet kännetecknas enligt författaren av personalens närvaro 

och att personalen delar hela händelser med klienterna. 

Croona (2003) har i sin avhandling forskat om lärandet av etik i professionell 

utbildning. Resultatet menar vi är överförbart till kriminalvården. Författaren menar 

att ett gott bemötande är ett samlingsbegrepp av flera olika benämningar som 

allmänheten och klienter förväntar sig av de professionella. Vidare menar författaren 

att ett gott bemötande inom människovårdande yrken borde ses som en självklarhet, 

men att verkligheten ser annorlunda ut. Författaren menar vidare att bemötandet ska 

ses som etiska handlingar som är ämnade att frambringa positiva relationer mellan 

personal och vårdsökande. Om ett möte är gott eller ont beror på hur det upplevs. Hon 

menar samtidigt att man kan ange vissa aspekter av goda möten såsom att värna om 

den andres integritet, autonomi, visa förståelse, inbjuda till delaktighet och erbjuda 

glädje.    
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Livet är en ständigt pågående process, menar Jenner (1995) och målen och 

förutsättningarna för mänskligt strävande förändras. Det är viktigt med mål som är 

konkreta, för att det gör de lättare för både behandlare och klient att förstå. Det är 

endast i ett jag-du förhållande, ett personligt förhållande, som en människa kan 

utvecklas och växa. Samtidigt är det ur empatin som förståelsen för andra människor 

föds. Som behandlare är det av vikt att inte ha en dömande inställning eller dra 

förhastande slutsatser. 

 

Det är inte någon nyhet att vi uppfattar människor olika utefter de värderingar och den 

förförståelse som vi har. Det som framkommer i undersökningar, menar författaren, är 

att om en lärare lyfter upp en elev till en högre nivå genom förväntningar lyckas få 

eleven att prestera så bra som han förväntas. Detta kan liknas vid placeboeffekten då 

ett ”sockerpiller” ger den effekt som ett läkemedel förväntas göra (Jenner, 1987). 

 

Croona (2003) lyfter fram begrepp som respekt, lyhördhet, delaktighet och samarbete. 

Författaren menar vidare att det är värdefullt att låta klienterna få sina röster hörda 

och att de får erkännande och inflytande i det de sagt. Som personal ska man visa 

engagemang och respekt för människors unika sidor. På så sätt kan man förstå hur 

bemötande och lärande hör ihop. Personligt bemötande innebär ett lärande, på gott 

och ont och man kan med sitt bemötande bidra till ett reflekterande och utmanande 

lärande. 

 

Det goda mötet kännetecknas av personalens närvaro och att personalen delar hela 

händelser med klienterna. Man ska framställa människor som unika och inte som 

olika. Personalen ska visa en ömsesidig respekt och ha som mål att tillsammans med 

klienterna, finna gemensamma lösningar i deras vård. Författaren fokuserar även på 

att personalen ska ha en förståelse och en förhandlande inställning. Detta så att 

personalen kan bidra med sina kunskaper och styrkor, när klienterna står inför val 

eller beslut, ett tydligt engagemang föder tillit (Croona, 2003). 
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Även författaren Britta Olofsson (2000) intresserar sig för tvångsvård inom den slutna 

psykiatriska vården. Resultatet bygger på personalens bemötande inom tvångsvård, 

därför menar vi att hennes forskning även är relevant inom kriminalvården. 

Författaren menar att det är relationen som avgör ifall en handling upplevs som god 

eller inte. Hon poängterar vikten av mänsklig kontakt och närhet för att den 

frihetsberövade ska kunna känna lugn och trygghet. 

 

Författaren menar vidare att en person som är frihetsberövad upplever delaktighet och 

medbestämmande som viktiga och positiva inslag i sin vård. De tillfrågade i 

författarens avhandling ansåg att det var betydelsefullt att få vara delaktig i det som 

planeras och i det som händer runt den frihetsberövade. Att få kunskap om juridiska 

rättigheter var ett annat viktigt inslag för att den frihetsberövade skulle känna sig 

respekterad. Det framkom även att fler samtal med personalen och mer mänsklig 

kontakt dämpade det obehag och den oro som tvångsåtgärder utsätter den 

frihetsberövade för. Det är viktigt att personalen tror på vad den frihetsberövade 

personen säger. Även om det inte verkar vara sanningen så kan det vara det som är 

sant för den enskilde (Olofsson, 2000). 

 

Croona (2003) redovisar i sitt resultat att lärande sker genom att erfara varandra 

genom de normer och kommunikationsmönster man möter i personliga relationer. 

Personliga upplevelser i relation till betydelsefulla personer får sedermera betydelse i 

pedagogiska situationer. Författaren menar vidare, om relationell kommunikation 

ligger till grund för lärandet och innebär en vidareutveckling så utgör erfarenheter 

från uppväxt och upplevda känsliga situationer som en kunskapsgrund som väger 

tungt.  

 

Att erfara andras handlingar som föredömliga och låta sig 

inspireras av dem förefaller ske relativt oreflekterat. De handlingar som 

medför positiva erfarenheter bidrar på ett oproblematiskt sätt till lärandet 

av ett gott bemötande. När händelser upplevs som föredömliga inträder, 

förutom bekräftelse av tidigare erfarenheter, också en känsla av välbehag 

som upplevs lärande (Croona, 2003 sid. 96). 
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Att möta någon med etik, menar Croona (2003), är att värna om den andres integritet. 

Man kan värna om någon på två sätt, dels genom ett försiktigt och omtänksamt 

bemötande, dels genom ett medkännande och engagerande sätt. Författaren menar att 

det goda bemötandet handlar om kunskapskommunikation och genom att bidra med 

kunskap och styrka åstadkommer man förståelse. Detta sker genom att relationellt 

dela kunskap för att kompensera och balansera ett förhållande.  

 

Ett gott bemötande som uttryck för etik, förklarar Croona (2003), är något som sker 

med omsorg och respekt i balans. Genom ett omsorgsfullt handlande lägger man 

grund för tillit och trygghet och genom ett respektfullt handlande bjuder man in den 

andre till delaktighet och samarbete. Genom sådana handlingar skapas också lärande 

kring samma värden. Att motsatta handlingar bidrar till motsatt lärande behöver 

knappast nämnas menar författaren. 

 

 

Vetenskap utvecklas genom metodiskt sökande efter kunskap och som forskare måste 

man kunna ifrågasätta teorivalet. Det är just det kritiska förhållningssättet som är 

kännetecken på en vetenskaplig uppgift. Bryman (2004) menar att man inom 

vetenskapsteorin skiljer på två traditioner. Dels den naturvetenskapligt inriktade 

vetenskapsteorin positivism, och dels den samhällsinriktade forskningen, 

hermeneutik. När det gäller valet av teori och metod går det inte att säga att den ena 

teorin och metoden är bättre än den andra. Det handlar snarare om hur man använder 

dessa. Det är själva undersökningsområdet som avgör vilken teori och metod som bör 

användas (Hartman, 2004).  

 

Det är det beskrivande som ligger till grund för den här uppsatsen och för att nå vårt 

syfte har vårt val fallit på den hermeneutiska forskningstraditionen.   
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Hermeneutik enligt Bryman (2004) står för teori och metod när det gäller tolkning av 

människors handlande där betoningen läggs på att uppfatta saker ur aktörens 

synvinkel. Hermeneutik är läran om hur man når förståelse för människors 

erfarenhetsvärld genom tolkning. Som uppsatsskrivare inom traditionen är man 

intresserad av hur den subjektiva människan upplever verkligheten och inte av själva 

verkligheten i sig (Bryman, 2004).  

 

Hartman (2004) menar att hermeneutiken hjälper till att förklara och förstå varför 

människor handlar som de gör. Det är med anledning av detta som den hermeneutiska 

traditionen har de bästa förutsättningarna för uppsatsen. Det intressanta är hur de 

häktade upplever sin tillvaro i häkte, samt bemötandets betydelse ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Vi vill lyfta fram det pedagogiska i mötet och försöka ta del av det som är 

lärande i mötet mellan personal och häktad.  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden utgår man från hermeneutiken. Den 

kvalitativa traditionen grundar sig på att man försöker förstå, söka mening och tolka 

den. Med denna metod försöker man komma åt varje människas subjektiva värld. Den 

subjektiva världen kan inte förstås genom observation, utan för att först den måste 

man sätta sig in i människans situation (Hartman, 2004). Enligt Bryman (2004) 

eftersträvar forskare inom metoden en nära relation till de personer som studeras. 

Detta för att öka sin egen förståelse och kunna se världen ur den andra personens 

ögon.  

 

I en hermeneutisk teori är det de tema som ingår i teorierna som skall beskriva 

människornas erfarenhetsvärld genom att beskriva den mening de knyter till 

olika företeelser. En teori inom hermeneutiken är sann om den beskriver den 

erfarenhetsvärld den är avsedd att beskriva, men falsk om den misslyckas med 

det. Metoden innebär att det är genom tolkning, mening och förståelse man når 

kunskap (Hartman, 2004).  
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För att rättfärdiga en tolkning av ett beteende hänvisar vi till att vi får nya delar av 

klienternas berättelser beskrivna. Detta innebär en ny förförståelse som leder till ny 

kunskap om de delar som beskrivits. Tolkningen av en berättelse leder till meningar 

som i sin tur ger förförståelse. För att minska sina förutfattade meningar bör man få så 

mycket kunskap som möjligt om personens erfarenhetsberättelser. Förförståelse är 

grunden inom den hermeneutiska traditionen (Hartman, 2004). 

 

Studien bedrivs utifrån den kvalitativa forskningsansatsen och skälet till det är att i så 

hög grad som möjligt fånga de häktade personernas upplevelser av tillvaron i häktet, 

samt personalens bemötande utifrån deras eget perspektiv. Det är den hermeneutiska 

forskningsmetoden som inspirerat oss och tolkningen sker ur ett pedagogiskt 

perspektiv för att genom tolkningen finna mening i det som framkommer.  

 

När vi bildar oss en uppfattning om någonting är vi inte neutrala. Vi bär med oss vissa 

idéer om vad som utmärker det vi står inför. Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken 

är den hermeneutiska cirkeln, enligt Kvale (1997). 

 

Den hermeneutiska cirkeln kan sammanfattas som en ständigt pågående växling 

mellan delar och helhet. Man avslutar tolkningen av meningen när man har kommit 

fram till ett inre sammanhang i texten. Vidare, menar författaren, att deltolkningarna i 

intervjuanalysen innebär att man jämför tolkningarna av de enskilda kommentarerna 

med den fullständiga tydningen av intervjun. Enligt den hermeneutiska cirkeln finns 

ingen förutsättningslös tolkning, den som tolkar får istället försöka att göra 

tolkningarna så uttryckliga som möjligt. De upplevda meningarna under intervjun 

vidgas och förfinas i intervjusituationen genom tolkningar (Kvale, 1997). 

 

Den hermeneutiska cirkeln säger något om hur motiveringarna av tolkningarna ser ut, 

vad de baseras på eller vilken struktur de har, det finns med detta ingen väg ut ur 

cirkeln. Detta innebär att tolkningarna alltid motiveras genom hänvisningar till andra 

tolkningar. Den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen om man så vill, utgörs av ett 

samspel mellan förförståelse och förståelse, del och helhet och text och kontext (Gilje 

och Grimen, 1992).  
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Kvalitativ forskning med intervjuer söker, enligt Kvale (1997) kvalitativ kunskap 

uttryckt på vardagligt vis, och den har inte kvantifiering som mål. Det är inte heller 

sin egen uppfattning man lägger i fokus utan deltagarens uppfattningar. Den 

kvalitativa metoden bygger på ett samspel mellan uppsatsskrivare och deltagare där 

man samtalar om ett ämne av gemensamt intresse, det vill säga, samtal om den 

mänskliga erfarenhetsvärlden. Intervjuforskning är dubbelt så relevant då den först 

kastar ljus över den dialog som skapar den intervjutext som sedermera ska tolkas. 

Sedan belyser processen intervjutexterna som tolkas och kan då ännu en gång 

uppfattas som en dialog med texten (Kvale, 1997).   

 

När man utgår från kvalitativ metod, enligt Hartman (2004), bör man lägga 

tyngdpunkten på flexibilitet eftersom det är viktigt att lämna fältet öppet för att inte 

missa något i forskningsprocessen. När det gäller intervjuer så framhäver författaren 

vidare att man får förlita sig på att intervjupersonen är uppriktig. Metoden har som 

syfte att försöka tolka människors beteende både verbalt och på annat sätt.  

 

Undersökningsmetoden vi valt att arbeta utifrån, är intervjuer som bygger på en 

kvalitativ metod. Intervjuer anser vi bäst lämpat för att få en så riktig bild av de 

häktade personernas berättelser som möjligt. Kvale (1997) hävdar att den kvalitativa 

intervjun inte bara är en metod, utan den kan även ses som ett sätt att få ny kunskap 

om mänskliga samspel. Enligt författaren är den kvalitativa intervjuns syfte att förstå 

erfarenhetsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Huvuduppgiften med intervjun är 

att förstå innebörden av det som sägs samt att förstå meningen i den intervjuades 

erfarenhetsvärld. Med hjälp av intervjun efterstävar man beskrivningar av specifika 

situationer och handlingar, inte allmänna åsikter.  
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Intervjun är tekniskt sett halvstrukturerad, vilket innebär att den innehåller varken 

stängt strukturerade frågeformulär eller helt öppna samtal. Den kvalitativa intervjun 

bygger på en intervjuguide som är utformad efter olika teman. Intervjuaren ska visa 

en öppenhet för nya fenomen som framträder under intervjun. Intervjuaren ska ha i 

uppgift att registrera och tolka meningen i det som sägs och hur det sägs. Kvale 

(1997) menar att en väl genomförd intervju kan ge berikande upplevelser och den 

intervjuade kan få ny insikt i sin livssituation.  

 

Det finns, menar Kvale (1997), inga tillvägagångssätt som är gemensamma för 

intervjuforskning eftersom det är ett hantverk och kan om det sköts väl bli en konst. 

På samma sätt som det finns många olika sätt att läsa en text på, finns det lika många 

former av intervjuanalys. Av intervjuaren krävs det kunskap om ämnet för intervjun 

och att intervjuaren är upplyst om de metodologiska alternativen. 

När det gäller giltighetsgranskningen är det, enligt Kvale (1997), tre begrepp man 

använder sig av inom all forskning, nämligen validitet, reliabilitet och generalisering. 

Inom kvalitativ forskning har begreppen kommit att få något specifika innebörder.  

Validitet  

Validiteten i den kvalitativa forskningen är, enligt Kvale (1997), något som man 

ständigt återkommer till. Detta eftersom man under arbetets gång ständigt ska 

kontrollera att man håller sig till temana och syftet i studien. Validiteten bygger också 

på att man undersöker det man avsett att undersöka, att man studerar rätt företeelse. 

Under studiens gång ska man ifrågasätta det man skrivit eller om det man kommit 

fram till har en valid grund. Frågor man kan ställa sig kan vara; har man fått fram 

kunskap som gynnar människan och att vägen dit har fått ett minimum av skadliga 

konsekvenser? Finns det logik mellan teorin och forskningsfrågorna? Gör man en 

valid utskrift av intervjuerna (Kvale, 1997). Validitet är med andra ord att man mäter 

det man verkligen vill mäta, att det är rätt, sant och om metoden är riktig.   
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Ett mått på vetenskapiga undersökningars giltighet är validitet och inom 

forskningsansatser finns inte några självklara regler för hur validiteten ska erfaras 

(Dahlberg, 1997). Validitet inom kvalitativ forskning innebär en granskning och 

kvalitetskontroll av informationen man fått. Man kan uttrycka det som att man 

ifrågasätter det man har fått ta del av med frågorna vad och varför, men också hur, det 

vill säga metoden man har använt sig av. Validitet kan kontrolleras ur flera olika 

perspektiv till exempel om det är nyttobetonat eller informativt beroende på vad i 

materialet som ska verifieras (Kvale,1997).  

 

Enligt Lindström (I: Dahlberg, 1997) utgör objektivitet villkor för kunskap och detta 

medför vissa etiska konsekvenser för forskningen. Författaren talar om intellektuell 

hederlighet, d.v.s. att man är noggrann i resonemanget, att det inte sker någon 

favorisering av egen person. Det handlar även om att inte få ett snedvridet urval, att 

inte utlämna negativ evidens, inte heller föra fram något önsketänkande.  

 

Dahlberg (1997) menar att det är forskarens uppgift att via subjektet och 

erfarenhetsvärlden skapa ny kunskap. Strävan ligger i att förstå det som sägs i 

intervjun, att göra den kommunicerade meningen rättvisa. Det innebär att man 

som forskare håller sig kritisk till det som sägs och att inte ta utsagorna för 

givna, att både ha närhet och distans under intervjun. Denna balans gäller även 

forskarens hållning till datamaterialet när det handlar om att förstå data så bra 

som möjligt. Dessutom handlar objektiviteten om att kommunicera kunskapen 

så att man gör såväl subjekt som mening rättvisa. Det finns olika nivåer på 

validitetsproblem, ett är om vi med hjälp av aktuell metod undersöker det vi 

avser att undersöka (Dahlberg, 1997). 

 

"Förutom den vetenskapliga hållning och metodologiska 

ansats forskaren har, är det forskningens praktiska genomförande som är 

avgörande för resultatets kvalitet, giltighet och trovärdighet" (Dahlberg 

1997, s 121). 
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Kvalitativa intervjuer är inte enbart en metod, utan även ett sätt att låta erfarenheterna 

komma till tals. Den svåra frågan är när det är möjligt att veta när forskningen 

fungerar så att den beskriver den del som intresset gäller. När det gäller validering av 

en analys är syftet att så noga som möjligt återge analysgången. Att noga beskriva för 

läsaren hur man bearbetat texten, hur den delats in och hur den essentiella innebörden 

har skapats.  

Reliabilitet 

Enligt Bryman (2004) handlar reliabilitet om tillförlitlighet och därmed också om 

överförbarhet. Tillförlitlighet handlar för uppsatsskrivaren om att kunna beskriva den 

sanning som denne har tagit del av på ett trovärdigt sätt. Reliabilitet är ett mått på 

tillförlitlighet och säkerhet hos metoden och anger att resultatet inte är slumpmässigt. 

Redan innan man har påbörjat själva undersökningen gäller reliabilitet. Är de 

inblandade människorna relevanta för undersökningen? Är frågorna ledande och 

kommer de att påverka resultatet? Kan undersökningen replikeras oavsett vem som 

håller i den? (Dahlberg, 1997). 

 

När det gäller reliabiliteten, menar Bryman (2004), att man inom kvalitativ forskning 

och särskilt vid intervjuer, ska utgå ifrån att intervjupersonen är uppriktig och 

trovärdig. Reliabilitet har översatts till pålitlighet. Är resultatet riktigt och pålitligt? 

Med pålitlighet menas att man ska ha ett kritiskt synsätt och att detta ska redogöra för 

hela forskningsprocessen, att man ska kunna argumentera för att resultatet är riktigt 

och pålitligt. 

Generalisering  

Att generalisera forskningsresultat anses bland kritikerna som svårt, eftersom det ofta 

är ett relativt litet antal intervjuer eller observationer som görs vid varje undersökning. 

Den som forskar genom den kvalitativa metoden anser sig kunna komma fram till hur 

människor tänker och varför de beter sig så som de gör (Kvale, 1997).  
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Man bör, enligt Kvale (1997), koncentrera sig på ett fåtal intervjuer om syftet är att 

erhålla kunskap som är intressant för många. Larssons (2001) begrepp, naturalistisk 

generalisering, innebär att det är upp till varje läsare att generalisera resultatet utifrån 

sina egna kriterier och erfarenheter. Croona (2003) menar att man kan höja nivån på 

sitt resultat genom att problematisera och teoretisera studiens resultat så att man lyfter 

det kontextuella till en mer principiell nivå. Genom att man uppfattar resultatet som 

riktigt och principiellt intressant, leder det till att studiens resultat blir användbart för 

reflektioner och diskussioner. Att man som uppsatsskrivare erbjuder sitt resultat till 

andra för att reflektera och diskutera över kan, enligt Croona (2003), ses som ett 

tillägnade till praktiken. 

 

 

Vi vill under denna rubrik visa läsarna tillvägagångssättet från planering till 

genomförandet. Hur urvalet tagits fram och hur vårt datamaterial har samlats in och 

bearbetats.  

Studien grundar sig på intervjuer med personer som av olika skäl är frihetsberövade 

och vistas i häkte. Vi har använt oss av ett strategiskt urval och tagit telefonkontakt 

med en kriminalvårdsinspektör på ett häkte. Efter överenskommelse med 

kriminalvårdsinspektören har denne hjälpt oss att komma i kontakt med 

intervjupersoner från vår önskade kategori. Vår önskade kategori är personer som 

vistas i häktet, i åldrarna upp till 30 år med varierande bakgrund. Vi önskar att få 

intervjua mellan fem till tio personer. Kriminalvårdsinspektören tillfrågade 

intervjupersonerna om intresse att delta i studien, och utfallet blev fem deltagare.  
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Efter telefonkontakt med kriminalvårdsinspektören skickade vi en skriftlig förfrågan 

(se bilaga 1) om medverkan i studien, för att förtydliga den muntliga 

överenskommelsen. I förfrågan beskrevs våra teman som studien kommer att bygga 

på, samt ett dokument om etiska riktlinjer. Vi skickade även missiv (se bilaga 2) till 

kriminalvårdsinspektören som denne sen lämnade ut till varje intervjuperson. Missivet 

innehöll en kort beskrivning av syftet med studien, etiska riktlinjer, samt plats för 

intervjupersonen att lämna sitt samtycke i form av en namnunderskrift.  I missivet har 

vi även förklarat vilken roll intervjupersonerna har i studien samt att vårt intresse är 

deras upplevelser och erfarenheter.  

 

Eftersom antalet deltagare endast blev fem stycken så valde vi att göra ytterligare ett 

försök några veckor efter första intervjutillfället. När vi önskade att få göra fler 

intervjuer fanns det inga personer i vår önskade åldersgrupp som var utan 

restriktioner, vilket bidrog till att vi fick vänta längre än beräknat, innan vi kunde 

slutföra intervjuerna. En annan anledning som gjorde att vi fick vänta innan 

återbesöket var att det inte fanns några i häktet som stämde in i vår önskade 

ålderskategori. Antalet intervjupersoner efter återbesöket blev sammanlagt åtta 

stycken män. 

 

Det visade sig vara svårt att genomföra intervjuer med vår först önskade 

ålderskategori, vilket var personer under 30 år. Under skrivandets gång fick vi 

revidera vår åldersgrupp och istället använda oss av unga vuxna i åldrarna 18- 35 år. 

Att vi fick ändra vår åldersgrupp är inget som påverkar något i studien för övrigt. 

Vi genomförde en förberedande intervju med två vänner, dels för att se att våra frågor 

fungerade som vi tänkt oss, och dels för att försäkra oss om att vi hade möjlighet att 

skriva medan en intervjuperson svarade på våra frågor. Vi hade först planerat att 

endast en utav oss två skulle skriva medan den andra koncentrerade sig på klienten 

och frågeställningen.  Detta var något vi fick ändra på eftersom vi upptäckte att endast 

en person har svårt att hinna med och skriva. Därför fick vi båda skriva under 

intervjuerna, men vi riktade in oss på en uppdelning där en av oss skrev citat och den 

andre grundade sitt skrivande på en helhet.  
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Detta var en svår balansgång eftersom vi aldrig fick tappa fokus på 

intervjupersonerna. Efter att vi gjort en provintervju på två vänner känner vi oss 

säkrare och tryggare i intervjusituationen. Detta är säkert något som också 

avspeglades på våra intervjupersoner. Att vi båda arbetar inom liknande verksamheter 

och har erfarenhet av frihetsberövade personer tror vi underlättade intervjuerna. Vår 

erfarenhet och förförståelse för de häktades situation påverkade antagligen 

intervjuerna så att även intervjupersonerna kände sig bekväma. Vi kunde bemöta de 

häktade på ett lättsamt sätt eftersom vi är bekanta med miljön.  

 

Under provintervjun fick vi även revidera vissa frågor och formulera om dem. Detta 

eftersom vi upptäckte vikten av att ställa tydliga och enkla frågor. Intervjupersonerna 

ska inte behöva tänka över vad vi egentligen menar med våra frågor, utan de ska 

enbart behöva fokusera sig på det de har att berätta. 

Vi har, som tidigare nämnts, valt att utgå från Kvales (1997) halvstrukturerade 

intervju. En sådan intervju omfattar olika teman och relevanta följdfrågor, menar 

författaren. Vi använde oss av stora öppna frågor för att ge intervjupersonen möjlighet 

att fritt berätta. Intervjupersonen får fritt besvara utefter hur de handlade, vad de 

tänkte, ville, kände och gjorde. Detta med anledning av att vi vill få ut en så konkret 

och detaljrik beskrivning som möjligt.  

 

I vår intervjuguide (se bilaga 3) utgår vi från teman som tillvaro och personalens 

bemötande. Vi kommer även att använda oss av följdfrågor, för att intervjupersonen 

får möjlighet att förtydliga och utveckla sina svar. Följdfrågorna kan lyda såsom: Hur 

kände du? Kan du berätta? Etc. Hartman (2004) menar att en intervjuguide underlättar 

då intervjuaren ska hålla intervjupersonen till ämnet.  

 

Vi hade inte vid några intervjutillfällen möjlighet att använda oss av bandspelare, 

detta på grund av häktets interna regler. Med anledning av detta fick vi skriva ner 

intervjuerna för hand.  
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Fördelar med bandinspelade intervjuer är att tolkningen av intervjuerna underlättas, 

eftersom man ordagrant kan skriva av intervjuerna. En annan fördel som Bryman 

(2004) tar upp är att man kan vara närvarande och koncentrerad på intervjun utan att 

behöva anteckna. Under intervjuerna fick vi båda anteckna men vi hade ändå 

uppdelade göromål, så att vi inte förglömde att fokusera på intervjupersonen. En av 

oss hade huvudansvaret för anteckningarna medan den andra hade ansvaret för 

intervjupersonen och frågeställningen. Eftersom vi båda skrev så anser vi inte att vi 

missat något som framkom under intervjun.  

 

Intervjuerna med klienterna har pågått mellan 40-60 minuter och vi har träffat alla 

intervjupersonerna på häktet i ett närliggande advokatrum, där endast vi och 

intervjupersonen var närvarande. Alla eventuella avbrott i intervjun kan störa 

intervjupersonerna så dem känner sig osäkra, därför såg vi till att vi kunde sitta ostört. 

Innan intervjun börjande presenterade vi oss och gav en kortfattad beskrivning av vårt 

syfte med studien. Intervjupersonerna fick även ta del av intervjuguiden, så att de 

hade möjlighet att läsa igenom frågorna innan intervjun började.  

Vid transkribering av intervjuerna sker en förändring av det som berättats eftersom vi 

tolkar och skriver om det sagda. Ett sätt enligt Kvale (1997) att kontrollera 

reliabiliteten, är att låta två oberoende personer skriva ut samma intervju. När vi har 

skrivit ut våra intervjuer har vi samlat ihop vårt redan nedskrivna material och skrivit 

ihop detta. Båda skrev under intervjuerna för att inget som sagts skulle missas. 

Anledningen till att vi båda satt tillsammans vid transkriberingen var för att minimera 

risken över att missa något som sagts under intervjun.  

 

Vi har sammanställt våra anteckningar och sedan skrivit ner intervjuerna så ordagrant 

som möjligt. Vid en första transkribering har vi sållat bort eventuellt material som inte 

rört våra teman. Nästa steg har varit att utforma kategorier utifrån vad som kommit 

fram i intervjuerna. Detta för att vi ska koncentrera materialet ytterligare, samt att 

lättare kunna se enigheter och olikheter i intervjuerna.  
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Med anledning av att våra intervjuer inte kunde spelas in på band var vi lite oroade för 

att vårt material inte skulle bli tillräckligt omfattande. Men trots frånvaron av 

bandspelare blev materialet som vi fick fram oerhört innehållsrikt och relativt 

lätthanterligt. Det var inga större mängder skrivet material som vi fick sålla bort utan 

stora delar av intervjuerna är relevanta för studien och kunde användas.  

 

Inom kvalitativ forskning, enligt Kvale (1997) finns det olika nivåer på undersökarens 

tolkning. Som uppsatsskrivare måste man ha klart för sig på vilken nivå man vill tolka 

det en intervjuperson säger. Man måste också ha klart för sig vad man vill få ut från 

sina intervjuer; antingen den uttrycka meningen eller den avsedda meningen? Vill 

man som uppsatsskrivare få fram det som intervjupersonerna verkligen säger eller vill 

man läsa mellan raderna och få fram de osagda (Kvale, 1997)? Vi valde det som de 

sades och tolkade det ur ett pedagogiskt perspektiv.  

 

Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att beskriva och 

tolka de teman som uppträder i varje intervjupersons erfarenhetsvärld. När intervjun 

är utskriven ska uppsatsskrivaren eliminera överflödigt material och det är under 

själva analysarbetet som meningar och kvalitéer kan utvecklas. Som uppsatsskrivare 

är det väsentligt att kategorisera kvalitéerna. Kategorierna kan enligt Kvale (1997) 

utvecklas i förväg eller växa fram under analysens gång.   

 

Vi har kategoriserat allt eftersom vi upptäckte de kvalitéer som framkom och 

meningen med det som sagts från våra intervjuer. För att få en överblick över vårt 

nedskrivna datamaterial valde vi att skriva ut det, så att vi lättare kunde se de 

meningar som framträdde. Vi har reviderat och skrivit om kategorierna att par gånger, 

då vi såg nya kvalitéer framträda.  

 

Enligt Kvale (1997) har uppsatsskrivare ett perspektiv på det som undersöks och 

sedan tolkar uppsatsskrivare ur detta perspektiv. Man försöker att utveckla strukturer 

och relationer som inte genast har framträtt i texten.  
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Eftersom vi efterhand har läst om vårt nedskrivna material har vi också omtolkat delar 

som vi sedan skrivit om på nytt. Omtolkningarna har till stora delar byggt på att vi läst 

mer litteratur inom ämnet, samt fått distans och hunnit få intervjuerna att ordentligt 

sjunka in hos oss själva. Desto mer som vi uppsatsskrivare läser vårt insamlande 

material, desto mer klarhet får man i det som framkommit under intervjuerna.  

 

I intervjuanalysen jämför man tolkningarna av de enskilda kommentarerna med den 

fullständiga tydningen av intervjun. Till skillnad från tolkningen av enbart en text kan 

man med intervjuer söka fastställa kontentan av intervjupersonens uttalande. Som 

uppsatsskrivare är det av vikt att fånga meningen i intervjutexten och att man kan se 

ett inre sammanhängande mönster. Utifrån meningarna som visar sig kan man forma 

olika teman som bildar en helhet med texten (Kvale, 1997).  

 

Enligt Kvale (1997) finns ingen förutsättningslös tolkning, den som tolkar får istället 

försöka att göra tolkningarna så uttryckliga som det är möjligt. Det handlar om att 

förstå texten utifrån en vald teoretisk referensram. Samtidigt innebär detta att man 

som intervjuare ska vara medveten om att det är frågan som ställs som formar ett svar. 

Med andra ord är det viktigt att vara medveten om sina egna erfarenheter och 

förutsättningar för påverkan, sedan får man beakta dem vid analysen.  

 

De erfarenheter som vi har och som säkerligen påverkat vår analys i någon mån är att 

vi båda är utbildade behandlingspedagoger och efter utbildningen arbetat i häkte och 

på sluten rättspsykiatrisk avdelning. På så sätt kan det som är vårt intresse lägga ridåer 

för vår förståelse av de intagnas berättelser. Men å andra sidan, utan den förförståelse 

vi har om häkten och liknande miljöer så hade risken varit stor att vi missat 

väsentligheter. Vi har emellertid gjort allt för att inta en neutral, öppen och uppriktigt 

intresserad hållning till det som berättats för oss. 

När det gäller forskningsetiska överväganden och som utformats av vetenskapliga 

rådet utgår vi från de fyra huvudkraven som är ett grundläggande skydd för individen. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Hermeren, 1990). 
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De etiska kraven är enligt Hermeren: 

 

Informationskravet: innebär att deltagarna ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att de ska veta vilka vi är, 

vilken utbildning vi tillhör och var de kan nå oss. Dessutom innebär det att de ska veta 

att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan bestämma sig för att inte 

längre delta. 

 

Samtyckeskravet: innebär att allt deltagande bygger på samtycke. Är det något som 

deltagarna inte gillar diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan de avsluta 

sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet: innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå vem 

det är som deltagit i studien och delgett oss sina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet: innebär att deltagarna ska vara helt införstådd i vad studien 

kommer att användas till. Dessutom har de rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. De kommer att få ett exemplar av studien om de vill. 

 

Vi ska informera deltagarna i studien om att deras deltagande är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. De ska kunna avbryta sin 

medverkan utan negativa följder för dem. Det kommer även informeras om vilken roll 

de har som deltagare, vilket för oss innebär berättelser om deras kunskaper och 

erfarenheter kring ett professionellt bemötande. Vi kommer också att erbjuda 

deltagarna att få ta del av vår studie och dess resultat. Alla uppgifter som gäller 

deltagare och som är etiskt känsliga ska hanteras på ett sätt som gör att utomstående 

inte kan identifiera personerna. Man kan underteckna ett avtal om tystnadsplikt när 

det gäller detta. Uppgifter som samlats in från deltagarna får inte användas till andra 

ändamål, utan enbart till denna studie (Hermeren, 1990). 
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Resultatet presenteras nedan i form av olika kategorier som framkommit utifrån vår 

analys. De kvaliteter som framkommit under intervjuerna har sammanförts under 

olika rubriker för att läsaren lättare ska kunna se de meningar som framkommer i de 

intervjuades berättelser. Resultatet är även uppbyggt utifrån studiens tema, den 

häktades tillvaro utifrån inlåst - utelåstperspektivet, samt personalens bemötande. I 

resultatet framkommer det, till viss del, några motsägelsefullheter vilket visar 

ytterligare på hur en häktades tillvaro är. Citat redovisas med kursiverad stil och vissa 

ord i citaten är redigerade från talspråk till skriftspråk, detta eftersom människor talar 

på ett sätt som skiljer sig från skriftspråket. Citaten i vår text är placerade under varje 

textdel. I anslutning till de olika teman som presenterats redovisar vi en sammanfattad 

teoretisk problematisering. Detta gör vi för att relatera resultatet till teorin och med 

det fördjupa förståelsen för det uttalade. 

Kategorierna presenteras enligt den häktades upplevelser av tillvaron i häktet utifrån 

inlåstperspektivet där den upplevda monotonin, häktet en förvaring, häktet en livsstil, 

häktet en förtryckt tillvaro samt där häktet som ”skola” sammanförs.  

Häktet - den upplevda monotonin  

Dagarna i häktet upplevs se likadana ut. Våra intervjupersoner berättade att de väcks 

klockan 07.00 på morgonen och att det kort därefter är frukost. Därefter kan de 

häktade välja att vara i verkstaden mellan klockan 9.00-11.30. Efter arbetstiden på 

förmiddagen blir det lunch, på eftermiddagen har de rätt till en timme på rastgården. 

Är arbetstiden på eftermiddagen är timmen på rastgården förlagd till förmiddagen. 

Det berättades även att det finns möjlighet att vistas i dagrummet, men enbart 

särskilda dagar. Under intervjuerna framkom det att det finns möjlighet till träning om 

de häktade bokar träningsrummet, men där får endast en häktad vistas åt gången.  
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Intervjupersonerna menar att de kan samsitta tillsammans med en annan häktad fram 

till klockan 16.00 på eftermiddagen varje dag. Det framkom även att det serveras 

kvällsmat och kaffe och att det är inlåsning efter det. Klockan har då hunnit bli cirka 

17.15. Det enda avbrottet under kvällens timmar är nattvagnen som kör runt med 

kvällsfika. Nattvagnen gör det möjligt för de häktade att få ytterligare kontakt med 

personalen som jobbar.  

 

… alla dagarna känns likadana. Man stänger bara av! Och 

försöker att inte tänka på det som händer ute… 

 

Det berättades att en häktad med restriktioner är inlåst hela dagen. Utifrån 

intervjuerna kan vi se att den häktade har möjlighet att vistas i en speciell rastgård där 

endast häktade med restriktioner får vistas. Under rastgårdsvistelsen är de häktade 

ensamma på rastgården utan någon kontakt med andra häktade. De häktade med 

restriktioner också har ett särskilt träningsrum.  

 

För att kunna hantera situationen i ett häkte kan vi se att man måste försöka koppla 

bort tankar som leder för mycket till det som händer på utsidan. Det är av vikt att den 

häktade följer regler och underordnar sig då det i vissa fall ses som en verklighetsflykt 

eftersom allt utförs monotont och utan självbestämmanderätt. Den häktade klarar 

situationen om han försöker minska tankarna på att ständigt vara inlåst. Under 

intervjuerna framkom det även att man som häktad måste försöka få tiden att gå för att 

underlätta tillvaron.  

Häktet – en förvaring 

Sysselsättning som att titta på tv, spela tv-spel, läsa tidning eller sova, var ord som 

kom fram när det gällde sysselsättning på häktet. Kvällarna efter inlåsning erfars av 

de häktade att vara både långa och trista. Sova var något som intervjupersonerna 

också försökte göra så mycket som möjligt. För de flesta innebar det att tiden gick lite 

fortare efter inlåsningen. Det framkom att vissa intervjupersoner fick sömntabletter, 

vilket bidrog till att de somnade ganska tidigt på kvällarna.  
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Vi kan utläsa från intervjuerna att om det saknas sysselsättning på dagarna så var 

sömn något som flertalet häktade sysselsatte sig med. Om det däremot erbjöds någon 

form av aktivitet under dagtid så upplevde vi att flera av de häktade önskade att delta. 

Äta, träna och ringa vänner och bekanta är andra bitar som upptar den häktades tid. 

 

… och så pratar jag varje dag med barnen det är viktigt… 

 

Det framkom att dagrummet var något som kunde uppfattas som jobbigt att vistas i 

emellanåt. Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att detta kunde bero på för mycket prat 

om droger, brott och kriminalitet. Vi kan utifrån detta se att vissa intervjupersoner 

valde att stanna kvar i sin cell istället för att umgås med andra häktade.  

 

Brist på frihetskänslor fanns hos flertalet av intervjupersonerna. Känslor om den 

traumatiska upplevelsen som det innebar att bli häktad framkom också från en del av 

de häktade. Några intervjupersoner ansåg det väldigt traumatiskt att vistas i häkte till 

en början. Men vi kan förstå att dessa känslor ändrades efter ett tag. Flertalet häktade 

stängde av sina känslor och försökte ta varje timme som den kom.  

 

… men man vänjer sig tyvärr. Stänger av alla spärrar… som 

sympati och känslor… 

 

Av det som framkom under intervjuerna kan vi förstå att några av de häktade inte 

upplevde häktet som ett straff. Det visades sig att häktet inte var en situation som 

pressade något märkbart. Tillgången på personliga saker och egen tv i cellen gjorde 

att situationen i häktet underlättades. Detta för att små saker upplevs bli väldigt stora i 

ett häkte. Vi kan även se att små saker är viktiga för den häktade. 

 

… man saknar ju ändå friheten, men det är ingen situation 

som pressar mig… 
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När de häktade inte har restriktioner pratar de oftast mer med övriga häktade och lite 

mindre med personalen. När det var möjligt att umgås med de andra häktade så valdes 

dessa oftast framför personalen. Behovet av att prata med personalen minskar när 

samvaron med de övriga häktade ökar. De samtal som de häktade upplever sig få ut 

mest av är samtalen med andra häktade.  

 

De häktade menar att inlåsning av brottslingar är för att säkra för andra, för samhället. 

Inlåsningen har bidragit till att kontakten med anhöriga har blivit bristfällig och att det 

sociala livet blivit lidande. Kriminalvården är något som kostar mycket pengar, så de 

upplever att de som häktade kostar mer pengar nu än vad de gjorde när de var ute i 

samhället.  

 

Det framkommer även att de inte borde sitta inlåsta i sina celler så mycket som man 

gör idag. Tankar finns om att de häktade borde kunna umgås mer tillsammans i 

dagrum, utan personal eftersom det finns övervakningskameror. Att vara inlåst en hel 

dag anses inte vara bra.  

 

… det är frustrerade… att man inte själv kan öppna sin egen 

dörr. Känner stor frustration och maktlöshet för att inte kunna röra sig 

fritt… 

 

Känslor om att den häktade inte vet hur länge denna ska vara inlåst framkom. Dessa 

känslor kunde dämpas när den häktade fick ett datum för frigivning. Datumet gjorde 

att dagarna gick något fortare och att man hade ett mål att se framemot. Vi kan se att 

det upplevs fruktansvärt att inte få något datum eller att det dröjer lång tid innan man 

får det. Det ser ut som om att när datumet sätts så får den häktade nytt hopp om frihet.  

 

… när man har ett datum börjar man planera… 
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Häktet – en livsstil 

Från intervjuerna går det att utläsa att flera vistelser på häkten eller anstalter kan ses 

som en livsstil. Flertalet intervjupersoner berättar om tidigare institutionsvistelser.  

Några av de intervjuade hade inte några tidigare erfarenheter inom vare sig 

kriminalvård eller psykiatri. Det framkom att flertalet har erfarenheter från psykiatrin, 

kriminalvård och ungdomsvårdskolor.  

 

… det har blivit en livsstil för mig. Blev inlåst för första 

gången när jag var 11 år gammal för utredning… 

 

Placeringar inom kriminalvård och ungdomsvårdskolor har pågått sedan ungdomsåren 

och förblivit en livsstil. Flera av våra intervjupersoner blev tidigt introducerade i ett 

liv av droger och kriminalitet. Det framkom att de häktade oftast inte hade några 

längre tider i frihet innan de var tillbaka inom kriminalvården igen.  

 

… var 16 år första gången då jag hamnade på låst anstalt. 

Suttit sen 1992 med endast 18 månader i frihet… 

Häktet - en förtryckt tillvaro 

Känslor som overklighet över att sitta i häkte framkom under intervjuerna. Maktlöshet 

uppstår när man blir frihetsberövad. Det framkom även känslor kring tankar på att 

ständigt vara övervakad. Från intervjuerna går det att utläsa att flertalet häktade 

upplevde att det kändes jobbigt i början av häktestiden, men att de stänger av 

känslorna efter några dagar. Andra känslor som att inte kunna lita på någon här inne 

visade sig. Det finns brist på tillit både till övriga häktade, men också till personalen. 

Dessa känslor gjorde att den häktade isolerade sig ännu mer och inte pratade med 

någon.  

  

… känner sig övervakad… det är lätt att bli paranoid… 

 

Det framkom även att vissa var så vana vid att vara frihetsberövade så att de inte 

tänkte speciellt mycket på det. Det framkom under intervjuerna att den häktade kunde 

känna en känsla av tomhet vissa dagar.  
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… första dagarna tänkte man att man var frihetsberövad… 

sen stängde man bara av… 

 

Under intervjuerna framkom det känslor av ensamhet och värdelöshet. Det berättades 

om tillfällen då den häktade fick viktiga besked från personalen och att det då infann 

sig starka känslor av utanförskap och maktlöshet. Förmågan att stänga av känslorna 

var något som uppkom flertalet gånger.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi se att de flesta häktade accepterar sin situation i häktet. Det 

framkom att de häktade är medvetna om konsekvenserna som uppstår om de begår ett 

brott och åker fast för det. Känslor som ånger uppkommer ofta i samband med 

påkommandet om brottet och vid frihetsberövandet. Det visade sig även att den 

häktade upplevde känslor om att vara van vid situationen. 

  

... är väl personligen för van… man vet ju vad man ger sig in 

på när man begår brott även om man ångrar sig när man åker fast… 

 

Vi kan förstå att första gången man sitter häktad uppkommer känslor som ledsamhet 

och om att känna sig liten. Men dessa känslor var något som försvann mer och mer 

allt eftersom tiden gick, eftersom man vänjer sig efter hand. Det framkom även från 

vissa häktade att det enda som man kunde göra här inne var att ligga och vänta ut 

tiden. 

 

Att få ha sin självbestämmanderätt även när man var häktad var något som ansågs 

vara viktigt. Bara det att få bestämma lite själv ansågs som att bevara sin heder till 

skillnad mot om man lät andra bestämma åt en hela tiden. Det framkommer även att 

de häktade ibland gör tvärt om mot vad personalen vill, endast för att få bestämma lite 

själva. Fullständig maktlöshet är andra känslor som framkommer i häktet. 

Frustrationen över att inte få träffa sin familj var för flera väldigt påtaglig. 
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… ibland när jag ska duscha går personalen och sätter 

nyckeln i en viss dörr… då kan jag gå till nästa dörr bara för att själv få 

bestämma vilken dusch jag vill använda… 

 

Det framkom även att det upplevdes som att man samlade på sig aggressioner när man 

satt inlåst. Detta uppkom antagligen från att man känner en total maktlöshet och 

ensamhet. Som häktad tänker man mycket på det som hänt och hur det kunde hända. 

Många tankar går till sin situation som inlåst och till sina nära och kära.  

Häktet som ”skola” på gott och ont 

Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att vissa häktade inte känner sig lika fördomsfulla 

sen de hamnade i häkte och på fängelse. Anledningen till att fördomsfullheten avtagit 

verkar bero på att den häktade tvingats möta och umgås med personer som denne 

själv inte valt. Tvånget till att vistas med personer som den häktade inte känner gör att 

den häktade upplevs bli tvungen att acceptera de andra. Vi kan även utläsa att de som 

är häktade verkar lära sig mycket om varandra.  

 

… man har släppt många fördomar om andra… 

 

Under intervjuerna framkom det även att man inte bör vara för ung när man hamnar i 

häkte eller i fängelse. Det visar sig vara en hjälp till att bli mer kriminell. Kontaktnätet 

med andra kriminella anses växa och det sker på kortare tid än det kanske gjorts i 

normala fall. I fängelse eller häkten upplevs man lära sig allt man inte redan kunde. 

Att träffa nya kompisar som är langare och dylikt anses som lätt inom kriminalvården. 

När man väl hamnat inom kriminalvården anses det vara väldigt enkelt att tappa 

kontakten med det vanliga sociala livet. Det upplevs delvis bero på de nya vännerna 

som man istället börjar umgås med.  

 

… att vara inlåst på fängelserna är inkörsport till narkotika 

och brottslighet. Jag har fixat alla mina kontakter via fängelse och 

häkten… 
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Utelåstperspektivet presenteras utifrån kategorierna häktet som fristad, gärning och 

konsekvens, avbrott i det sociala livet samt frestande kriminalitet.  

Häktet som fristad 

Vi kan utläsa från intervjuerna att de fredagar som de häktade har möjlighet att baka 

och spela spel är väldigt uppskattade. Såna dagar upplevs inte vara lika monotona, 

som de övriga dagarna. Det visar sig att åtta häktade personer får möjlighet att baka 

varje gång. Vid de tillfällena är det fyra häktade på en personal. 

 

Gemensamheten med en annan häktad gör att dagarna känns lite lättare och att den 

värsta tristessen lägger sig.  När de häktade samsitter får de endast vara två stycken i 

samma cell. Möjligheten att beställa från kiosken upplevs av de häktade som 

ytterligare ett positivt inslag i vardagen. Det framkom under intervjun att känslor om 

den egna bestämmanderätten då kan infinna sig. 

 

Det upplevs ibland bli osämja mellan de häktade och då verkar det vara skönt att få 

vara inlåst i sin cell. Att den häktade kan välja att vistas i dagrummet när detta är 

möjligt eller att vistas i sin cell är därför positivt för den häktade.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi se att häktet upplevs som en lugn och skön plats för en del 

av våra intervjupersoner att vistas på. Häktet kan även ge den häktade tid för att vila 

upp sig. Annat som framkom var att inlåsning för några har blivit en överlevnad. Det 

upplevs skönt att komma hit och vila och äta upp sig. Det visar sig även att häktet har 

räddat livet på några av intervjupersonerna många gånger, och på många andra också.  

 

… jag hade inte levt idag om inte fängelse eller häkten hade 

funnits. Tycker kriminalvården är bra, för mig är det en livsstil… 

 

Under intervjuerna framkom det att det ibland kunde kännas skönt när klockan blev 

17.15 och det var dags för inlåsning. Då behövde de inte göra något annat än bara 

sova och tänka. Några upplevde det som att man hade det ganska bra på häktet, 

eftersom man hade det ungefär som hemma med kabel-tv med mera. 
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Vi kunde förstå att någon av de häktade hade extra arbete som denne kunde utföra 

under dagarna i häktet. Detta gjorde att den häktade fick möjlighet att komma från 

cellen vilket ingav känslor av viss frihet. Livet här inne kändes inte lika tvångsmässigt 

när man kunde komma ifrån ibland.  

Gärning och konsekvens 

Under intervjuerna framkom det att de häktade själva anser att straffet ska genereras 

efter det brott som begåtts. Att ta konsekvenserna av det man gjort är ett måste. Det 

framkommer även att de häktade anser att man ska låsas in när man begått ett brott, att 

det inte finns något annat sätt att agera. När man begår ett brott så vet man med sig i 

bakhuvudet att man kommer att straffas för det man gjort. 

 

… har man gjort ett brott ska man straffas… Det måste nog 

vara så att man låser in folk… 

 

Det visade sig att en del häktade inte tycker att det tillhör mänskligheten att låsa in 

folk. Det framkom att arbete skulle vara bättre än inlåsning. På så sätt skulle den 

kriminelle arbeta av sitt straff och sin skuld till samhället. De häktade upplever även 

att det är typen av brott som bestämmer om man ska låsas in. Det visar sig vara stor 

skillnad på synsättet mellan olika brott. 

Avbrott i det sociala livet 

De häktade tänkte väldigt mycket under häktestiden. Det framkom tydligt att det finns 

tid till att tänka. Känslor som att sakna nära och kära fanns ständigt närvarande hos de 

häktade. Det framkom även att de flesta ville veta så lite som möjligt om det som 

händer på utsidan. Ord som sinnesro nämndes bland annat. Någon uttryckte det som 

att man behöver sinnesro för att orka vara här inne så man stänger av livet utanför. 

Dagarna i häktet upplevs gå väldigt långsamt.  

 

… vill veta så lite som möjligt om vad som händer ute. 

Behöver sinnesro! Stänger helst av det livet… 
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De häktade menade flera gånger att de personligen klarar av situationen som häktad 

även om det upplevs väldigt jobbigt, men att det verkade vara svårare för familj och 

barn på utsidan. Det visade sig att den häktade ibland inte ville ha besök från sin 

familj eftersom de vill hålla dem på avstånd från häktet. Det verkar som att det finns 

mycket tankar hos familjerna och för vad de utsatts för i och med frihetsberövandet.  

 

… jobbigt, men värre för barnen… jag klarar det men 

barnen far illa… 

Frestande kriminalitet 

Ett vanligt arbete som är inom lagens ramar verkar inte vara något som lockar de 

häktade. Det verkar som att jakten på snabba pengar är något som lockar våra 

intervjupersoner mer. Det visar sig att pengar från ett vanligt jobb inte räcker till för 

den häktade. Vi kan utläsa från våra intervjuer att de häktade har blivit bortskämda 

med stora och snabba pengar från sina brott.  

 

Vi kan utläsa från intervjuerna att pengar är den stora anledningen till fortsatt 

brottslighet hos våra intervjupersoner. Det framkommer att de häktade upplever att de 

har en vinning av sin brottsliga karriär.  

 

… det är pengar som gör att jag fortsatt. Har tjänat ganska 

stora pengar… 

 

Svårigheter med att leva som en ”Svensson” framkommer. Att ha ett lagligt arbete 

och leva som de flesta andra i samhället upplevs som svårt. Brist på hur man som 

kriminell lever ett vanligt liv framkommer.  

Personalens bemötande lyfts fram utifrån kategorierna personalen som trygghet, 

personalen som ”vänner”, personalens förmåga till förståelse, personalens förmåga till 

maktbalans, personalens maktposition och personalens nedlåtenhet.  
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Personalen som trygghet 

Vi kan utläsa att de häktade upplever att personalen engagerar sig. Det visar sig även 

att intervjupersonerna upplever att personalens engagemang är större mot de häktade 

när de har restriktioner. Under denna tid pratade personalen mycket och de brydde sig 

om hur de häktade mådde. Vi kan se att det upplevdes enklare att prata med 

personalen när man hade restriktioner till skillnad mot när de inte hade några.  

 

Från intervjuerna framkommer det även att man som häktad i första hand vänder sig 

till de erfarna vårdarna framför de oerfarna. Det upplevs tryggare med erfaren 

personal eftersom dessa känner de häktade och för att de är säkrare i sin yrkesroll. 

 

… de förstår vad jag menar och vill… allt flyter på… 

 

Under intervjuerna framkom det att det märks att personalen egentligen inte bryr sig 

speciellt mycket om den häktade. Men att dessa ändå kan upplevas som schyssta 

vårdare eftersom de har en bra attityd.  

 

Under intervjuerna kan vi se att personalens närvaro underlättar den redan jobbiga 

situationen. Personalen lättar på vardagen genom att bete sig schysst och respektfullt.  

Att personalen är konsekvent och rättvis är viktiga inslag i den häktades situation. Det 

kan väl inte vara så svårt att komma tillbaka om något ändras, menar 

intervjupersonerna. Om personalen säger en tid så är det viktigt att tiden hålls.  

 

Som häktad med restriktioner är personalen den enda kontakt med omvärlden som de 

häktade har. I en sådan situation innebär det att personalen är ett viktigt inslag i 

tillvaron. Det framkommer att man kan spela spel med personalen och att man umgås 

nära här på häktet.  
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Personalen som ”vänner” 

Att det går att skämta och skoja med personalen verkar vara viktiga inslag i tillvaron. 

Om personalens bemötande är bra påverkar detta hela dagen för den häktade. Känslor 

som att vara glad och att tillvaron underlättas vid ett bra bemötande framkommer. Att 

personalen uppmärksammar om en häktad inte är på humör eller mår bra är också 

något som har positiv inverkan på den häktades dag. Detta ger tecken på att 

personalen bryr sig och att de är medmänskliga. Vi kan se att det oftast är väldigt lite 

som behövs från personalens sida för att underlätta tillvaron för de häktade.  

 

… blir man bra bemött så blir man glad hela dagen… 

 

Skoj och humor är viktiga inslag i ett häkte. Utan skämt kan vi se att en dag blir 

väldigt lång för de häktade. Skämt lyfter dagarna för de häktade och gör det lite 

lättare.  

 

… dagarna känns väldigt långa och tråkiga utan lite skoj 

och humor… 

 

Om personalen tar sig tid och pratar en stund gör detta att den häktade också blir lite 

trevligare. Det underlättar att bli trevligt bemött eftersom stämningen blir behagligare 

på hela häktet. Ett trevligare och bättre klimat gör att dagarna går fortare och att 

tillvaron känns bättre. Från intervjuerna kan vi utläsa att personalen upplevs ta sig tid 

för de häktade.  

 

Vi kan se att personalen verkar göra så gott de kan för att se till att de häktade mår 

bra. För att underlätta tillvaron för de häktade utbyts många skratt och skämt. Att 

personalen upplevs vara pigga och glad är andra viktiga bitar för den häktade.  
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Under intervjuerna kan vi även se att flera häktade upplever sig ”känna” personalen. 

Det framkommer att personalen hälsar på den häktade på utsidan när de möts.  

Att häktet är litet verkar vara positivt. Det bidrar till att kontakten mellan häktad och 

personal blir större. Häktet upplevs mer personligt eftersom det är mindre och för att 

personalstyrkan inte är så stor. Att den häktade kan namnen på all personal är något 

som bidrar till att häktet upplevs lite mer personligt.  

 

Det visar sig att de intervjuade känner till att det finns regler som förbjuder den 

häktade att ha fysisk kontakt med vårdarna. Trots det är detta något som förekommer 

eftersom de häktade och personalen umgås mycket och skojar med varandra. 

Personalen verkar inte ta illa vid sig om de får en klapp på axeln eller vice versa.  

Vi kan se att det verkar vara skillnad på hur man umgås med personalen på ett häkte 

jämfört med en anstalt. På anstalter är personalen ”plitar” men på ett häkte ses 

personalen som vårdare. 

 

Vi kan se att personalen kan komma in i den häktades cell för att prata, vilket upplevs 

positivt. Det verkar även som att personalen alltid ställer upp för de häktade. Vilket vi 

kan se som bra inslag i den häktades vardag. Om den häktade blir mänskligt bemött så 

bidrar detta till att den häktade orkar stå ut.  

 

… känner att jag orkar stå ut med hjälp av dem här. Här tar 

personalen sig tid att lyssna… 

 

Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att desto mer erfarenhet den häktade får från 

liknande situationer desto mer uppskattas personalens bemötande. Det verkar som att 

den häktade i början av sina häktesvistelser var mer avvaktande mot personalen men 

att detta avtar med tiden. Under intervjuerna framkom det även att personalen fått ta 

emot diplom från häktade personer på grund av deras trevliga sätt och bra bemötande. 

Det framkommer även att någon berättar att denne hellre umgås med personalen här 

inne än folket på utsidan, eftersom det här inne finns ärlighet vilket det inte upplevs 

göra ute. Utifrån detta kan vi se att ärlighet är något som den häktade värdesätter.  
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… om min morsa och farsa hade varit som personalen här 

inne så hade jag inte suttit här idag… 

Personalens förmåga till förståelse 

Utifrån intervjuerna kan vi utläsa flera positiva situationer där de häktade upplevde 

sig bli bra bemötta. Det berättas om möten där den häktade och personalen mötts ute 

på en krog. Den häktade upplevde inte situationen som jobbig vilket den hade gjort 

om personalen inte betraktats som schysst. 

 

Att personalen i sitt arbete tar sig tid och stannar upp bara för att prata med de häktade 

upplevs vara positivt och viktigt i den häktades tillvaro.  

 

Att de häktade värdesätter personalens bemötande är tydligt. Vi kan se situationer som 

uppskattas mycket av de häktade. Någon berättar om speciella situationer när viss 

personal ger den häktade extra uppmärksamhet. Det berättas om viss personal som 

alltid tar sig extra tid för att spela spel och umgås när den häktade inte mår bra.  

 

De häktade berättade om speciella situationer när den häktade varit drogpåverkad eller 

har tänt av och då mått dåligt. Det finns förbud mot att den häktade inte får ha någon 

kroppskontakt med vårdarna, trots detta fick den häktade en kram.  

 

… en gång när jag blev förbannad och kastade matbrickan i 

väggen, då skickade de in en van bra personal som satte sig ner och 

pratade…det lugnade helt klart situationen… de kunde ju blivit arga och 

börjat bråka istället… men de gjorde de inte. De skickade istället in en 

personal som jag kunde prata med… en som jag litade på… 

 

Vi kan utläsa andra viktiga inslag i den häktades tillvaro som när en personal gick in i 

en häktads cell för att ge denne en bit kaka. Upplevelser om att en sådan gest kändes 

omtänksamt framkom.  
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Det framkom en berättelse om en häktad som suttit med restriktioner under sex 

månader. Under häktesvistelsen hade den häktade blivit av med lägenhet, flickvän och 

bil på utsidan, så situationen för den häktade kändes kaotisk. Samma dag som den 

häktade fick sin dom tilldelad serverades det ärtsoppa på häktet. Den häktade hämtade 

sin soppa men när denne kom tillbaka till sin cell så brast humöret. Det berättas vidare 

om att den häktade kastade matbrickan i väggen så att plasttallriken och allt gick 

sönder. Den häktade berättar att hans uppträdande innebar risker om att hamna i 

spännbälte. Men istället kom en liten mindre dam in i rummet och lugnade situationen 

genom att sätta sig ner och prata. Att personalen hanterade situationen på detta sätt är 

något som den häktade är väldigt tacksam över. Detta gjorde att den häktade fick stort 

förtroende för personalen och att den häktade upplevde sig mänsklig.   

 

Vissa häktade menar att det inte förekommer några dåliga möten med personalen på 

detta häkte. Det verkar som att vissa upplever att personalen avböjer en konflikt 

genom ett leende och genom skämt.  

 

… det finns inte några dåliga möten här… 

 

Personalens förmåga till maktbalans 

Upplevelser om att personalen på häktet är medmänskliga framkommer under 

intervjuerna. Häktet upplevs vara ett öppet ställe där både skämt och skratt framträder. 

Det upplevs även som att personalen har kompetens och är trevliga. Det framkommer 

att man som häktad ibland skulle kunna tro att viss personal glömmer bort att de bär 

uniform.  

 

Trots att personalen bär uniform och har nyklar till alla dörrar så framkommer det att 

de flesta i personalen inte utnyttjar sin makt på häktet. Snarare anses det att 

personalen behandlar de häktade med respekt. Det berättades om att maktpositionen 

som förekommer inte är något problem, eftersom de flesta i personalen inte verkar 

utnyttja den på något demonstrativt eller förtryckande sätt.  
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Personalens maktposition 

Att man som häktad ständigt får be om allt som man vill ha, upplevs som jobbigt. Det 

framkommer att alla saker som den häktade önskar att få in i sin cell måste visiteras 

först. Detta kan upplevas som jobbigt om den häktade vet med sig själv att denne 

aldrig hållit på med narkotika. Ändå måste ens saker gås igenom för att det inte ska 

komma igenom droger bland annat. Känslor som att alltid vara misstänkt är något som 

förknippas med visitationerna som personalen utför. Samtidigt kan vi se att de häktade 

accepterar och förstår att visitationen är nödvändig. 

 

Känslor som att känna sig som ett barn som måste be om allt man vill ha visade sig. 

När det blev dröjsmål på det man bad om eller liknande så kan detta även uppfattas 

som kränkande. I sådana situationer kan vi se att de häktade även kan känna ilska mot 

personalen för att de får vänta. Som häktad känns det som att man alltid kommer på 

andra plats, som häktad anses du aldrig komma först.  

 

Vi kan se att de häktade gör skillnad på yngre och äldre personal. Den yngre 

personalen, speciellt killar, anses utnyttja sin makt. Deras maktutnyttjande upplevs 

som överdrivet. 

 

… de har en machostil på jobbet sen går de ut på krogen och 

skryter… 

 

Att personalen inte alltid är konsekvent upplevs vara jobbigt och orättvist. Det visar 

sig att vissa ibland får göra saker som inte andra får göra. Detta framkallar känslor hos 

den häktade i form av att känna sig överkörd och orättvist behandlad. Om något 

sådant hade hänt på utsidan hade den häktade inte hade brytt sig om det, men att allt 

känns så annorlunda här inne. Alla känslor verkar bli starkare och som person 

reagerar man på ett annorlunda sätt.  
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Maktspel kan förekomma på häkten eller anstalter menade de häktade. Det visade sig 

att någon häktad tidigare vistats på en anstalt där det skulle vara ett möte, men de 

intagna fick inte prata på mötet. Den häktade upplevde då att det inte var något bra 

möte eftersom man inte fick prata. 

 

… vi skulle ha möte… men vi fick inte prata på mötet… vad 

är det för möte? 

 

Personalens nedlåtenhet  

Dåliga möten upplevs vara lättare att minnas än positiva möten. Det framkom även att 

ett dåligt möte inte verkar bygga på en situation utan snarare på personerna i 

situationen. Dåliga möten ser ut att vara svårare att stävja än positiva möten. Har den 

häktade haft ett dåligt möte med viss personal verkar det bli som en negativ spiral där 

det dåliga förekommer det positiva. Det negativa mötet upplevs återkomma varje 

gång som den häktade hamnar i en situation tillsammans med denna personal.  

 

Den häktade verkar ha mindre acceptans mot ett dåligt beteende i häktet än vad 

personen skulle ha haft ute i samhället. Det framkommer även känslor som kan 

identifieras som hämndkänslor mot någon speciell personal som beter sig dåligt.  

 

Något som upplevs jobbigt av de häktade är att om en dålig situation mellan häktad 

och personal uppstår är det enbart den häktade som blir drabbad på ett negativt sätt. 

Vi kan utläsa att de häktade känner att de ofta får skulden för dåliga situationer som 

uppstår. Ibland verkar dessa situationer uppstå genom missuppfattningar som den 

häktade upplevs få ta konsekvenserna för.  

 

Vi kan utläsa att vissa häktade upplevde sig bli sämre bemötta när de befann sig i 

arresten. Situationen i arresten verkar vara påfrestande och därför upplevdes det vara 

jobbigt när personalen gav sken av att inte bry sig om en. Det framkommer att 

personalen inte ville se att den häktade mådde dåligt. Att få hjälp med kontakt med 

advokat och dylikt verkade vara svårt att få igenom, eftersom personalen i denna 

situation var oengagerade.  

 



 55 

 

Om personal runt omkring är arga och sura upplevs detta bidra till att den häktade 

också känner sig arg. Situationer när den häktade kände sig kränkt framkom under 

intervjuerna. Det berättas om tillfällen då den häktade skulle bli visiterad och att detta 

var extra förnedrande då det utfördes av personal av motsatt kön. Situationer när 

personalen ska ta urinprov på den häktade upplevs också som kränkande handlingar.  

 

… blir kränkt när jag ska lämna urinprov… och värst är det 

när det är en kvinna som ska ta det… 

 

Det framkommer att vissa häktade upplever sig kunna se i olika personers ögon att de 

inte tycker om en.  

 

… pratar inte med dem… jag blir så trött bara… 

 

Tillvaron som inlåst 

Det som von Wright (2003) i sin rekonstruktion av Meads teoribildning uppmanar till 

är att alla människor ska vara delaktiga i en kommunikation. von Wright (2003) 

menar att man ska möta andra människor som handlade subjekt och att 

intersubjektivitet alltid bör omfatta mångfald.  

 

De häktade upplever sin tillvaro i häktet som väldigt enformig och regelstyrd. De 

menar att det känns som att det inte finns utrymme för spontana handlingar. von 

Wright (2003) menar att man inte på förhand ska ha bestämt sig för hur det blir eller 

hur det borde vara, det finns då en risk i att man inte förhåller sig öppen inför det 

vardande. På ett häkte, menar de intagna, att det inte finns något utmanande i 

vardagen.  
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Genom att känna till att människor utvecklas och lär i möten med andra människor 

kan man förstå att lärandet sker i alla mellanmänskliga möten överallt och hela tiden, 

oavsett om vi vill det eller inte (Croona, 2003). Utifrån våra intervjuer kan vi se att det 

är av vikt att de häktade underordnar sig och följer de regler som finns uppsatta på ett 

häkte. Enligt de häktade så kan underordnelsen fungera som en slags verklighetsflykt. 

Hur den häktade ska förhålla sig under vistelsen i häktet är ett slags lärande eftersom 

den häktade har fått erfara vad som bäst underlättar för inlåsningen. Enligt Foucault 

(1993) handlar makt på ett häkte om underkastelse för att den häktade ska få någon 

typ av vinning. De häktade menar att deras vinning många gånger handlar om att få 

fördelar av olika aktiviteter eller lite extra samtalstid hos personalen. 

 

Enligt Lidberg (2000) är den stora förlusten av frihet för många väldigt påtaglig när 

de vistas i häkte eller fängelse. De personer som under längre tid vistas i en sådan 

sluten miljö underkastar sig passivt till alla regler och rutiner. Denna passivitet leder 

ofta till bristande eget ansvar och bristande eget initiativ. Några häktade menar att det 

känns overkligt att vara inlåst på ett häkte. Känslor som att tillvaron i häktet kändes 

traumatiskt och att man som person var fullständigt maktlös framkom flertalet gånger. 

De häktade menade även att flera av dessa känslor försvann efter några dagar, att man 

anpassade sig.  

 

Någon av de häktade upplevde sig bli paranoid i häktet och att denne inte litade på 

någon, varken andra häktade eller personal. Den häktade upplevde sig även vara 

ständigt övervakad vilket gjorde att misstänksamheten till andra växte. Att en person 

hamnar i denna slentrian kallas prisoneringssyndrom enligt Lidberg (2000). Enligt 

författaren tenderar personen att uppvisa paranoida reaktioner, speciellt av karaktären 

över att vara övervakad. När en person med ett sådant syndrom kommer ut i samhället 

kan denna person ofta ha en känsla av att vara iakttagen som en före detta fånge. 

Denna ständiga känsla av att vara utanför gör ofta att personen tar avstånd från till 

exempel allmänna kommunikationsmedel enligt Lidberg (2000).   
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Att de häktade vänjer sig vid situationen i ett häkte och att de medvetet stänger av 

känslor för att få tiden att gå, och för att inte tänka för mycket på det som händer på 

utsidan är enligt oss ett lärande som gör att den häktade orkar stå ut. Croona (2003) 

lyfter fram att det mest betydelsefulla när man befinner sig i en utsatt position är att 

bli bemött som en enskild individ med integritet. Att ständigt behöva be om allt 

upplevs av de häktade som förnedrande och kränkande och inskränkande på 

självbestämmanderätten. Olofsson (2000) menar att en person som är frihetsberövad 

upplever delaktighet och medbestämmande som viktiga och positiva inslag i sin vård.  

 

När man tittar på häkte som institution med hjälp av Foucault (1993) bör man se till 

de maktförhållande som råder och hur de underordnade faktiskt drabbas av makten. 

Alla går under samma epitet och på så sätt blir det svårt att se ett Vem istället för ett 

Vad. 

 

Författaren menar vidare att desto mer funktionell och anonym makten blir, desto mer 

individualiserad och isolerad blir den häktade. De häktade menar att de är inlåsta och 

omges av samma rutiner och regler varje dag, varje vecka och att detta i sig innebär en 

enorm monotoni. Den slentrian som detta medför, och som de häktade gång på gång 

framhåller, är att den häktade stänger av sina känslor. Känslor och tankar på hur 

familjen mår och vad som händer därutanför. 

 

Enligt Foucault (1993) var det av största vikt att häktet socialiserades så mycket som 

möjligt och detta bör vara möjligt trots de regler och maktförhållande som råder på ett 

häkte. Enligt de häktade är situationen som frihetsberövad inte jämförbart med ett 

socialt liv på utsidan. Många gånger väljer flera av de häktade att vistas ensamma i 

sina celler istället för att umgås med övriga häktade. Detta för att det upplevs jobbigt 

med för mycket prat om droger och brott.  
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Foucault (1993) menar att den kriminelle finner en funktion genom att frihetsberövas 

en viss tid och att man ser sin soning som en form av gottgörelse. På så sätt betalar 

den kriminelle sin skuld till samhället. Fängelset har ett krav, vilket är att förvandla 

och förändra förövaren. Men enligt Foucault minskar fängelserna inte kriminaliteten, 

utan istället framkallas återfall. Den som slipper ut ur fängelset har större chans att 

återvända dit, menar Foucault (1993). Våra intervjupersoner anser att man alltid ska ta 

konsekvenserna för sitt brott och att straffet ska genereras efter det brott som begåtts. 

De häktade menar att de vet med sig i bakhuvudet att man kommer straffas för det 

brott som begåtts, men häktet kan för vissa intervjupersoner ses som en fristad där det 

finns möjlighet för vila. Häktet har för många även fungerat som en plats för 

överlevnad. De häktade upplever inte heller häktet som ett straff, utan snarare som en 

plats man vänjer sig vid.  

Tillvaron som utelåst 

Bergström (2004) menar att det finns tre grundläggande livsuppgifter som tillhörighet, 

förutsägbarhet och status för att skapa trygghet för individer. Författaren menar även 

att det finns behov av tillhörighet för överlevnadens skull. Detta kan bidra till att de 

häktade ansluter sig till likasinnade, eftersom de då känner att de behärskar 

situationen. Bergström (2004) menar även att chansen till överlevnad förstärks om 

gruppen förstärker personens identitet. Våra intervjupersoner menade på att det fick ut 

mer i samtal med andra häktade än med personalen. Det ansågs finnas mer att prata 

om samt att de häktade kunde stötta och hjälpa varandra. De anser att de inte har haft 

möjlighet att välja sitt umgänge i häktet och detta leda till att den häktade introduceras 

i nya kriminella kretsar. 
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Det relationella perspektivet sätter relationen i centrum och relationen bygger på att se 

varje människa som ett unikt Vem och inte som ett Vad med fasta egenskaper (von 

Wright, 2003). Relationellt perspektiv uppfattas som att varje individ är underkastad 

de sociala strukturerna och som en produkt av sociala omständigheter. Det som 

karaktäriserar individers subjektivitet blir då inte enskilda egenskaper utan de 

handlingar som framträder i relation mellan människor. De häktade upplevde att de 

ständigt kom i andra hand och att den uppmärksamhet de fick alltid utgick från den 

mån av tid som personalen kunde avvara. Att de häktade upplevde såna känslor kan 

bottna i den häktades dåliga själbild. Den häktade trodde sig alltid komma i andra 

hand på grund av att denne är sämre än någon annan och därför inte valdes först.  

 

När en person blir klassad som kriminell förändras hans självbild och hans sociala 

möjligheter minskar menar Bergström (2004). Författaren menar att omgivningen ska 

reagera på barns beteende och signalera vad som är rätt eller fel. Han menar vidare att 

personer med dålig självkänsla provocerar andra för att få sin negativa självbild 

bekräftad. Våra intervjupersoner menar att de har svårigheter med att leva som en 

vanlig ”Svensson” där man ska ha ett lagligt arbete och leva efter samhällets normer. 

De häktade anser även att man inte bör vara för ung när man hamnar i häkte, detta 

eftersom det anses vara en hjälp för fortsatt kriminalitet. Nya kontaktnät knyts 

samman och det upplevs vara väldigt lätt att tappa kontakten med det vanliga sociala 

livet. 

 

Intervjupersonerna berättade att de ofta kände känslor av värdelöshet och utanförskap. 

En person enligt Bergström (2004) som har negativ självbild vet att denne redan är 

annorlunda, dålig och utanför samhället. De häktade berättade om att deras fördomar 

om andra kriminella minskat efter häktesvistelser. Detta eftersom de tvingats att 

umgås och konfronteras med varandra, vilket har bidragit till att förståelsen för 

varandra ökat och negativa fördomar försvunnit. Croona (2003) menar vidare att 

relationell kommunikation ligger till grund för lärandet och att detta innebär en 

vidareutveckling. Erfarenheter från uppväxten och upplevda känsliga situationer är en 

kunskapsgrund som väger tungt. 
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Desto tidigare man tar tag i problemet, desto lättare är det att bryta den negativa 

självbilden och den negativa trenden. Om individens självbild förändras till etiketten 

kriminell, så minskar hans sociala möjligheter (Goldberg, 2000). Det finns enligt 

Bergström (2004) stämplingsteoretiker som tror att en avvikarkarriär skulle ha kunnat 

undvikas om etiketten kriminell aldrig använts. Våra intervjupersoner har erfarenheter 

av tidiga institutions - och fängelsevistelser sedan ungdomsåren. De har i tidiga år fått 

en bekräftelse på att de är annorlunda och kanske sämre än andra, vilket bidrar till att 

avvikelsen fortsätter.  

 

De kriminella, enligt Bergström (2004), känner inte samma rädsla för straff som 

vanliga medborgare gör. Författaren menar att de kriminella istället många gånger 

känner rädsla för sådant som vanliga människor klarar av, såsom att ta ansvar och 

känna engagemang. Foucault (1993) menar att frihetsberövade personer befäster sin 

situation på häktet så att den upplevs som normal. Flera av de häktade berättar att 

situationen på häktet inte ses som pressande eller som ett straff. Detta kan bero på, 

menade de häktade, att de till en viss del får ha sina egna tillhörigheter i cellen.  

Bemötandets betydelse 

Croona (2003) poängterar vikten av att personalen ger klienterna tydliga besked, detta 

för att minska risken för missförstånd samt för att ge klienten en bättre överblick över 

sin egen situation. De häktade upplever att personalen inte alltid ger tydliga besked 

eller håller vad de lovat. Personalen upplevs även agera orättvist mot de häktade. I ett 

häkte blir små saker viktiga och de häktade upplever att de reagerar starkare härinne 

mot vad de hade gjort på utsidan. 

 

Carlsson (2003) menar att god vård som erbjuder lindrat lidande och välbefinnande är 

beroende av att det finns en mellanmänsklig relation mellan vårdare och klient. De 

häktade menar att ett gott bemötande från personalen gör att tillvaron underlättas. 

Personalens positiva bemötande gör att dagarna för de häktade blir bättre och lättare. 

Intervjupersonerna menar även att det oftast är så lite som behövs av personalen för 

att dagarna ska kännas bättre för de häktade.  
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Carlsson (2003) tar upp maktutövning i form av vårdare som demonstrerar sin makt 

genom att skramla med sin nyckelknippa. Detta förhållningssätt bidrar enligt 

författaren till att klienterna drar sig undan närheten av personalen. De häktade 

berättade att det ibland förekommer maktutövning av personalen och att det oftast 

upplevs vara yngre, manlig personal som demonstrerar sin makt.  

 

Om ett möte som efterstävas i det godas tjänst misslyckas, förklaras gärna 

misslyckandet som en brist på kunskap enligt Carlsson (2003). De häktade berättade 

om unga oerfarna vårdare som ansågs utnyttja sin makt mot de häktade. Det goda 

mötet är en meningsskapande social situation, vilket innebär att det försöker bidra till 

att konstruera och upprätthålla deltagarnas intersubjektivitet. Alla mänskliga möten 

ska enligt författaren bjuda på det oväntade och överraskande, och vi kan aldrig i 

förväg bestämma hur ett möte kommer att bli eller vad som kommer att hända. Att de 

häktade hellre vände sig till de äldre mer erfarna vårdarna på häktet framkom flertalet 

gånger under intervjuerna. Detta kan bero på att de erfarna inte behöver tänka så 

mycket på vad och hur saker ska göras utan de går på sin egen fingertoppskänsla. De 

har varit med i yrket under lång tid och har fått stor erfarenhet av sitt arbete, vilket 

bidrar till att de häktade känner ett större lugn.  

 

Nya oerfarna vårdare måste oftare fråga en extra gång samtidigt som de inte har fått 

någon fingertoppskänsla för hur arbetet ska skötas. De har heller ingen erfarenhet om 

hur man bemöter personer i denna situation, utan de går strikt efter regler och rutiner 

för att minimera sina egna misstag. Detta bidrar till att mötena med de häktade ofta 

blir förutbestämda, eftersom den yngre inte bjuder på något oväntat eller 

överraskande.   
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Ett gott bemötande som uttryck för etik, förklarar Croona (2003), är något som sker 

med omsorg och respekt i balans. Genom ett omsorgsfullt handlande lägger man 

grund för tillit och trygghet och genom ett respektfullt handlande bjuder man in den 

andre till delaktighet och samarbete. Genom sådana handlingar skapas också lärande 

kring samma värden. Att motsatta handlingar bidrar till motsatt lärande behöver 

knappast nämnas enligt Croona (2003). Intervjupersonerna tycker inte att ett dåligt 

möte beror på situationen, utan snarare på själva personen i situationen. De 

relationella perspektivet sätter relationen mellan människor i centrum menar von 

Wright (2003). De häktade menar även att personalen verkar ta sig mer tid för de 

häktade med restriktioner. Detta menar vi är ett inbjudande utmanade samtal från 

personalens sida.  

 

Intersubjektiviteten är det fenomen där vi kan möta och förstå andra människor som 

verkliga handlande subjekt och detta framträder mellan människor i tal och handling. 

Intersubjektiviteten behöver inte nödvändigtvis vara medvetna möten människor 

emellan, utan kan vara händelser som sker överallt, man ser och omformar hela tiden 

(von Wright, 2003). Som häktad påverkas man av klimatet på häktet och inte bara av 

direkt bemötande från personalen. Är stämningen dålig för att någon beter sig illa, så 

påverkar detta alla på samma plats.  

 

Croona (2003) menar att det goda bemötandet handlar om kunskapskommunikation 

och genom att bidra med kunskap och styrka åstadkommer man förståelse. Detta sker 

genom att man relationellt delar kunskap för att kompensera och balansera ett för-

hållande. Våra intervjupersoner menar att de flesta i personalgruppen inte utnyttjar sin 

makt. Det framkommer att det ibland upplevs som att personalen glömmer bort att de 

bär uniform och har nycklar. Personalen upplevs även bjuda på sig själva i relationen.  
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Det goda mötet handlar enligt von Wright (2003) om att kunna möta varje unik 

människa som någon särskild. Detta ger en möjlighet till att kunna knyta an till varje 

individs erfarenhetsvärld. Det är viktigt att se och möta varje enskild människa som 

konkret och unik. Det goda mötet upplevs emellertid som svårt och utmanande, lika 

mycket som det är efterlängtat. Våra intervjupersoner menar att personalen på häktet 

engagerar sig och tar sig tid till att prata och umgås. Mötena med personalen är 

avslappnade och det finns många inslag av skoj och humor.  

 

von Wright (2003) menar att människors medvetande och själv, är en process och att 

människor är i ständigt vardande. En förutsättning för en gemensam handling är 

förmågan att sätta sig in i en annans situation, att ta den andras attityd och perspektiv. 

Att ta en annan människas perspektiv eller attityd bidrar till att kunna ana den andras 

handlingar, men även att kunna reflektera över det som händer under samtalet. I det vi 

tar en annan människas attityd så vidgas vår egen medvetenhet och vi blir därmed 

mindre egocentriska. Kommunikation betyder så mycket mer än bara själva språket. 

De häktade berättade om situationer som uppstod där personalen visade vänliga gester 

istället för att samtala. En sådan situation var när en häktad spontant fick en kaka av 

personalen.  

 

Man lär sig förmågan att växla perspektiv och inta ett större oberoende, beroende på 

vilket sammanhang man befinner sig i. Det finns gränser för hur många roller man 

kan ta, detta gäller även för mängden perspektiv man kan ta (von Wright, 2003). De 

häktade framhävde att under tiden som den häktade hade restriktioner så var 

personalen en betydelsefull kontakt. Personalen samtalade mer med de häktade och de 

verkade bjuda in den häktade till fler utmanande samtal. Enligt Olofsson (2000) 

upplever frihetsberövade att fler samtal med personalen och mer mänsklig kontakt gör 

så att de obehag och den oro som en tvångsåtgärd utsätter den frihetsberövade för 

dämpas. 
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Croona (2003) lyfter fram begrepp som respekt, lyhördhet, delaktighet och samarbete. 

Författaren menar vidare att det är värdefullt att låta klienterna få sina röster hörda 

och att de får erkännande och inflytande i det de sagt. Som personal ska man visa 

engagemang och respekt för människors unika sidor. På så sätt kan man förstå hur 

bemötande och lärande hör ihop.  

 

Personligt bemötande innebär ett lärande, på gott och ont, och man kan med sitt 

bemötande bidra till ett reflekterande och utmanande lärande. De häktade berättar att 

personalen uppmärksammar om någon häktad inte mår bra eller är på humör, och att 

de vid dessa tillfällen tar sig extra tid för att prata och umgås med den häktade. Att 

personalen tar sig extra tid i en situation som kan upplevas som jobbigare att delta i 

anser vi vara positivt eftersom personalen då utmanar mötet. Croona (2003) menar att 

respekt för andra utgör en förutsättning för att delta i goda samtal. Författaren tycker 

att man ska uppmana till ett deltagande i samtal. I dessa samtal ska man lyssna till 

andras berättelser samt att man presenterar sina egna, det vill säga att lärandet sker 

enligt författaren främst genom samtal med andra.  

 

Utifrån intervjuerna framkom det att de häktade till en början var något avvaktande 

mot personalen men att detta var något som försvann med tiden. De häktade menar att 

deras positiva erfarenheter av personalen gör att häktesvistelsen underlättas. Croona 

(2003) redovisar i sitt resultat att lärande sker genom att erfara varandra genom de 

normer och kommunikationsmönster de mött i personliga relationer. Författaren 

menar vidare att positiva erfarenheter bidrar till ett mindre problematiskt sätt att lära 

av ett gott bemötande. Hon anser vidare att positiva erfarenheter även ger känsla av 

välbehag, vilket i sig upplevs som lärande. Personliga upplevelser i relation till 

betydelsefulla personer får sedermera betydelse i pedagogiska situationer.  
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Under rubrikerna metoddiskussion och resultatdiskussion förs en argumentation som 

bygger på hur vi använt oss av det som framkommit och vad vi kommit fram till. 

I vår metoddiskussion redogör vi öppet för upplevda styrkor och svårigheter av de 

metodologiska utgångspunkter vi valt. Vi anser att redogörelsen är viktig för att det 

ger läsaren möjlighet att bedöma studiens validitet och reliabilitet.  

 

Vi har utgått från den hermeneutiska forskningstraditionen med anledning av att vi 

ville få en konkret beskrivning från intervjupersonerna om hur de upplever sin tillvaro 

i häkte, samt få kunskap om hur den häktade upplever personalens bemötande. Med 

hjälp av de kvalitativa intervjuer som vi utförde, menar vi att vi fått en tydlig bild och 

en fördjupad kunskap om hur de unga kriminella upplevde sin tillvaro i häktet. Vi tror 

att vår studie hade varit svårare att genomföra om vi valt en kvantitativ metod, 

eftersom vi då inte hade fått de berikande och uttömmande berättelser som vi fått tagit 

del av. Vi tror inte att vår förförståelse för de häktade har påverkat resultatet på ett 

negativt sätt. Vårt avslappnande förhållningssätt avspeglade sig istället på de häktade 

så att de kände sig lugna och bekväma under intervjuerna.  

 

Vi valde att använda oss av ett strategiskt urval trots att vi visste att det kunde 

innebära en risk, eftersom kriminalinspektören hade möjlighet att välja ut de häktade 

personerna som medverkat i studien. Det var emellanåt svårt att få tag i häktade 

personer som vid vårt önskade tillfälle kunde medverka i studien på grund av de 

häktades restriktioner. Intervjuerna fick vid ett tillfälle skjutas upp eftersom det inte 

fanns några intervjupersoner som hade möjlighet att medverka.  

Under studiens gång fick vi revidera vår önskade ålderskategori på de häktade, men vi 

anser inte det har påverkat studien i något negativt avseende.  
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En annan svårighet vi stött på med våra kvalitativa intervjuer är att vi inte hade 

tillåtelse att banda våra intervjuer. Till en början trodde vi att vårt material inte skulle 

bli tillräckligt omfattande, men detta var något som visade sig vara fel. Vårt 

insamlande intervjumaterial blev väldigt omfattande och innehållsrikt. En nackdel 

med att våra intervjuer fick skrivas för hand var att vår koncentration inte föll till 

hundra procent på våra intervjupersoner, utan vi fick även lägga fokus på att anteckna.  

 

Det vi hade kunnat göra annorlunda i vår studie var att intervjua häktade personer från 

flera olika häkten, istället för att samla alla intervjupersoner från ett och samma. Fast 

vi menar ändå att upptagningsområdet på ett häkte kan variera så det ändå blev en bra 

geografisk spridning på intervjupersonerna.  

 

Reliabiliteten har för oss handlat om att beskriva och sammanställa resultatet på ett 

trovärdigt sätt. Detta har vi gjort genom att göra så små skriftförändringar i vårt 

insamlande material som möjligt, samt genom att lyfta fram intervjupersonerna 

ytterligare genom citat. För att öka vår förförståelse till intervjumaterialet har vi hela 

tiden läst relevant litteratur och sedan omtolkat materialet ytterligare.  

 

Att de häktade blev informerade om de etiska kraven innan intervjun var för oss en 

självklarhet. Vi tycker det är viktigt att deltagarna i studien är insatta i den roll som 

deras deltagande innebär, samt att de när som helst kan avbryta sin deltagande. Att 

man som deltagare i studien är anonym, tror vi är en trygghet att känna till.  

Diskussionen fokuseras och lyfts fram genom en presentation under temat tillvaron 

som inlåst, tillvaron som utelåst samt bemötandes betydelse.  

Tillvaron som inlåst 

Vad vi kommer fram till är att alla dagar i stort ser likadana ut i ett häkte. Detta är 

även något som våra intervjupersoner tagit upp. Den tydliga strukturen med strikta 

regler och rutiner gör att de häktade utsätts för en väldig tristess, samt att vardagen 

blir oerhört monoton. Frustrationen över att inte kunna påverka hur dagen ser ut gör 

att den häktade stänger av sina känslor och anpassar sig till den monotona vardagen.  
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Vi menar att den häktades förmåga till anpassning gör det möjligt att stå ut och orka. 

Vi menar även att det finns förståelse för att de häktade stänger av sina känslor här 

inne, för om de skulle tänka för mycket blir med all säkerhet situationen ännu 

jobbigare. Den häktades brist på inflytande och delaktighet i tillvaron är säkert något 

som bidrar till tristessen och gör att frustrationen blir mer påtaglig.   

 

Tillfället till att få vistas en stund på rastgården eller en stund i träningslokalen gör det 

möjligt för den häktade att bryta sin isolering. Vi tycker det är viktigt att dessa 

möjligheter finns, så den häktade kommer ifrån sin cell för en stund. Dessa stunder 

bryter tristessen hos den häktade. Möjligheten att den häktade själv får välja över att 

aktivera sig i någon form eller att stanna kvar i cellen, bidrar till att personen får 

inflytande och en känsla av delaktighet i sin tillvaro.  

 

Även Olofsson (2000) menar att en person som är frihetsberövad upplever delaktighet 

och medbestämmande som positiva och viktiga inslag i sin vård och behandling.  

 

Medan den häktade vistas i sin cell sysselsätter denne sig med att titta på tv, spela tv-

spel, läsa tidningar eller sova. Kvällarna enligt våra intervjupersoner erfars vara både 

långa och trista. Vi kan förstå tristessen då kvällen börjar vid inlåsningen klockan 17. 

För att minska tristessen försöker flera av de häktade att sova bort kvällarna, detta ofta 

med hjälp av sömntabletter. Vi anser att en ökad sysselsättning i form av organiserade 

utmanande samtal kvällstid borde leda till att de häktade lär sig mer om sig själva och 

om andra. De utmanande samtalen bidrar även till att tristessen lägger sig och att 

behovet av medicinering minskar. Om det finns möjlighet för samsittning och samtal 

även på kvällstid skulle detta även innebära att den häktade kunde få en mer 

fungerade dygnsrytm. Detta tror vi skulle kunna leda till att det blir lättare för den 

häktade att återanpassas till samhället. För att ha ett fungerande liv på utsidan är det 

viktigt att man har en fungerade dygnsrytm.   

 

Vi kan se att några av de häktade inte ville vistas tillsammans med de övriga häktade 

eftersom det förekom mycket prat om droger, brott och kriminalitet. För dessa 

häktade skulle det finnas någon sysselsättning antingen på egen hand eller 

tillsammans med personal.  
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Vi kan se en fördel med att den häktade vill vistas mer på egen hand, eftersom 

introducering till nya kriminella kontakter borde minska. Samtidigt finns det en 

baksida för den häktade att vistas för mycket själv, eftersom detta leder till ytterligare 

isolering. På ett häkte anser vi att det kunde införas ett pedagogiskt lärande. Detta kan 

vara i form av organiserade utmanade samtal, pedagogiskt lärande filmer eller böcker. 

Vi kan se utifrån intervjuerna att det finns massor av tid för de häktade medan de 

sitter inlåsta. Om denna tid utnyttjades mer med lärande inslag borde detta menar vi, 

bidra till ett positivt lärande för den häktade.  

 

Att de häktade stängde av sina känslor och att de vänjer sig vid situationen var något 

som vi kunde se genomgående. Förmågan till att stänga av känslor anser vi vara 

negativt på ett sätt, men samtidigt positivt. Det negativa är att man inte kan stänga 

känslor ute, eftersom de tenderar till att komma upp förr eller senare. Det är inte bra 

med ett allt för passivt beteende där man som person slutar att tänka. Tänkandet kan 

enligt oss även fungera som ett lärande eftersom man som häktad kan lära av sin 

situation och av sitt handlande. Det positiva med att stänga av är förmågan till att 

hålla ut. Om man inte stänger av känslorna tror vi att situationen för den häktade blir 

allt för påtaglig. Vi kan se att den häktade lär sig hur man på bästa sätt anpassar sig till 

tillvaron för att orka stå ut, men vi kan även se att personen stänger av känslor och 

tankar, som skulle kunna vara utmanande och lärande för den häktade.  

 

Att den häktade får ha lite självbestämmanderätt i sin tillvaro är något som ansågs 

som viktigt. Vi menar att den häktade bör ha någon form av självbestämmanderätt och 

delaktighet i sin tillvaro genom att exempel få välja små enkla saker i vardagen. Den 

häktade kan själv få välja vilket smörgåspålägg som denne vill ha, eller om den 

häktade önskar sovmorgon en dag i veckan. Det är små enkla saker som vi tror skulle 

bidrar till att den häktade fick ökad delaktighet och inflytande i sin tillvaro. Vi tror att 

det finns fler olika små händelser under dagen i ett häkte där den häktade kunde ha 

lite mer inflytande. Det är upp till personalen och den häktade att ta tillvara på sådana 

små möjligheter. Genom att personal och häktad samtalade kring dessa val och 

möjligheter blir det ett inbjudande samtal där lärande i olika former kan utbytas.  
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Vi kan se att små saker och situationer upplevs bli väldigt stora och viktiga i ett häkte. 

Detta tror vi beror på att den häktade månar väldigt mycket om att bevara sin 

självbevarelsedrift och personliga integritet så gott det går. På utsidan är man som 

person van vid att ha tillgång till så mycket mer, och då tänker man antagligen inte på 

små saker. Som frihetsberövad är man väldigt utsatt och underordnad olika regler och 

rutiner, vilket bidrar till att känsligheten hos personen ökar. Personens brist på att 

kunna påverka sin tillvaro i någon större mån, gör att man som häktad reagerar olika i 

ett häkte mot vad personen hade gjort i frihet.  

 

För flera av de häktade upplevdes inte häktet som ett straff. Tillgången på personliga 

saker och egen tv i cellen gjorde att häktestiden underlättades. Möjligheten till sina 

personliga saker bidrar säkert i stort till att situationen underlättas, eftersom 

personliga ägodelar bidrar till att personen känner sig mer hemma. Att få använda sina 

egna privata saker upprätthåller den personliga integriteten. Att den häktade har 

möjlighet till att använda privata saker i cellen gör att den häktade känner sig mer 

delaktig i sin tillvaro, samt att delaktigheten ger en känsla av lugn.  

Tillvaron som utelåst 

Häktet ses för flera av intervjupersonerna som en lugn och skön plats att vistas på. 

Detta menar vi beror på att personen lever ett hektiskt och ibland farligt liv på utsidan, 

vilket gör att möjligheten till vila i häktet är välbehövligt. Häktet fungerar för dessa 

personer som en uppsamlingsplats där det finns tid för att vila och äta upp sig. Vi tror 

att om det funnits fler utmanande inslag i tillvaron på häktet kunde personalen försöka 

påverka och fånga upp dessa personer så att de inte ständigt behöver återkomma. Som 

personal kunde man ha fler lärande samtal och möten med de häktade för att försöka 

avvärja en återkommande trend bland de häktade. Vi menar att det finns tid och 

möjlighet för dessa samtal på ett häkte. 

 

Vi kan se att flera av de häktade inte tycker att inlåsning på ett häkte är ett straff. De 

häktade vänjer sig vid sin situation väldigt fort. Flera menar även att de har varit med 

så många gånger förr så det påverkar dem inte längre. Om det funnits möjlighet för 

pedagogiskt lärande inslag i de häktades tillvaro så tror vi att detta kunnat minska 

återfallen och därmed minska fler vistelser i häkte.  
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Många gånger är personalen den häktades enda kontakt, därför finns det stora 

möjligheter till personalen att bjuda in till utmanande samtal där personal och häktad 

kan utbyta lärande. Det kan organiseras gruppsamtal och föreläsningar där häktade får 

utbyta lärande med varandra under ledning av utbildad personal.  

 

Känslor om brist på frihet är något som våra intervjupersoner dagligen upplever. 

Denna brist på frihet bidrar till att personen känner sig utanför och helt utan 

delaktighet. Vi menar att om man dagligen utsätts för sådana känslor finns det en ökad 

risk för att förlora hela sin självbevarelsedrift. Risken med detta är att den häktades 

självbild trycks i botten och att den kan vara svår att återuppbygga ute i friheten. Om 

den häktades självbild är snedvriden så får personen bekräftelse på att denne inte 

duger och att man står utanför samhället. Denna negativa utveckling leder till 

ytterligare bekräftelse om att personen inte duger, är annorlunda och utanför. Den 

häktade lär sig av sitt negativa beteende och det blir detta beteende som mer och mer 

styr över självbilden.  

 

Enligt Bergström (2000) så förändras en persons självbild när man blir klassad som 

kriminell och när självbilden förändras minskar personens sociala möjligheter. 

 

Vi kan se att livet som kriminell, de som åker in och ut från olika institutionsvistelser 

kan ses som en livsstil. Flertalet av våra intervjupersoner har tidig erfarenhet från 

kriminalvård och ungdomsvårdskolor. Vi tror att detta kan bero på att man inom 

slutna institutioner bygger många kontakter med andra kriminella vilket bidrar till att 

den kriminella banan utökas. Personens vanliga sociala liv och kontakter byts ut mot 

nya vänner och på så sätt utbyts många tankar och funderingar. Vi menar att en 

introduktion inom kriminalvården i tidiga ungdomsår bidrar till ökad risk med fortsatt 

brottslighet samt droganvändning. Vi tror att den unga inte hade lyckats knyta samma 

kontakter på utsidan som den lyckas göra på insidan, i alla fall inte på så kort tid. Den 

tidiga introduktionen i nya bekantskapskretsar bidrar till att den unga kriminella lär 

sig att denne är kriminell, och därmed också annorlunda mot andra i samma ålder ute i 

samhället.  
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Vi kan se att de häktade oftast vill veta så lite som möjligt om vad som händer på 

utsidan. Att veta för mycket om utsidan upplevdes störa sinnesron. Som häktad 

behövde man sinnesro för att orka vara här inne. Vi kan förstå den häktades önskan 

om att vara avskärmad från livet på utsidan, eftersom det kan bli störande och väldigt 

upprörande för den som sitter inlåst. Som inlåst kan du inte påverka vad som sker på 

utsidan, utan den häktade får endast sitta på avstånd och se på. Detta kan säkert 

upplevas väldigt frustrerade. I en sådan situation anser vi att personalen har en 

betydande del i tillvaron för den häktade. Vi tycker att det finns stora möjligheter till 

personalen att bjuda in till pedagogiskt lärande och utmanande samtal. Samtidigt tror 

vi att det kan vara bra om den häktade får möjlighet till att konfronteras med sina 

anhöriga. Om samtalet och mötet är under organiserade former med närvarande 

utbildad personal kan samtalet leda till en förändring hos den häktade genom nytt 

lärande. Vi menar att mötet blir ett utmanande möte för alla inblandade.  

Bemötandets betydelse 

När den häktade hade restriktioner kan vi se att kontakten med personalen ansågs vara 

viktig. Men att detta minskade när restriktionerna släpptes, eftersom den häktade då 

hade möjlighet att umgås och prata med övriga häktade. Vi har kommit fram till att 

den häktade anser att denne får ut mer ur ett samtal med en annan häktad än ur ett 

samtal med personalen. Vi tror att detta kan bero på att den häktade känner en 

gemenskap och samhörighet med övriga häktade. De vistas på ungefär samma villkor 

och har samma rättigheter. De häktade kan säkert stötta varandra på ett sätt som det är 

svårare för personalen att göra. Samtidigt tror vi att de samtal och möten som uppstår 

med personalen kan vara mera utmanande och lärande om det finns utbildad personal. 

Samtalen med personalen bör vara organiserade och utmanande då det finns ett stort 

utbyte av lärande av olika slag, så som empati och förståelse. von Wright (2003) 

menar att det goda mötet är en meningsskapande social situation. Denna sociala 

situation innebär ett försök till att bidra med att konstruera och upprätthålla 

deltagarnas intersubjektivitet. Alla mänskliga möten ska enligt författaren bjuda på det 

oväntade och överraskande och vi kan aldrig i förväg bestämma hur ett möte kommer 

att bli eller vad som kommer att hända.  
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De häktade menar enligt oss att det aldrig bjuds på något oväntat och utmanande i 

häktestillvaron. Om personalen fick mer tid och resurser och kunskap om hur detta 

kunde göras skulle häktet kunna fungera som en lärande plats där den häktade får med 

sig något i bagaget vid avfärd.  

 

Flertalet häktade upplevde att personalen engagerade sig i de häktade och att detta 

ansågs som positivt inslag i tillvaron. Personalens engagemang bidrar till att tillvaron 

för de häktade underlättades, eftersom de fick en mänsklig relation till någon annan. 

Inlåsning i en cell gör att personen blir utelämnad och ensam, därför är en kontakt och 

ett samtal med en annan person ett underlättande inslag i vardagen. Croona (2003) 

menar att man som personal ska visa engagemang och respekt för människors unika 

sidor. På så sätt kan man enligt författaren förstå hur bemötande och lärande hör ihop. 

Personligt bemötande innebär ett lärande, på gott och ont, och man kan med sitt 

bemötande bidra till ett reflekterande och utmanande lärande. Precis som Croona 

menar vi att personalen har en stor förmåga till att utmana den häktade i ett samtal, 

eftersom personalen många gånger är den enda kontakten.  

 

Att det går att skämta och skoja med personalen är något som de flesta 

intervjupersonerna tagit upp. Vi kan tycka, precis som de häktade, att humor och 

skämt är viktiga inslag i tillvaron. Humor kan lyfta en persons dag och underlätta 

tillvaron väsentligt. Vi menar att de häktade lär sig från personalen, eftersom 

personalen bjuder på ett varmt och deltagande bemötande, som inbjuder till ett 

positivt lärande av olika slag.  

 

  

Det vi slutligen kommit fram till läggs det fokus på samt att vi lyfter fram och knyter 

ihop de svar på vår frågeställning som ligger till grund för uppsatsen.  
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Vi har kommit fram till att det finns en samstämmighet mellan våra intervjupersoners 

berättelser och teoretikernas forskning. Det framkommer vissa avvikelser men dessa 

är dock relativt små. Det finns föga forskning och studier inom ämnet så vi hoppas på 

vidare informationssökande, så att personal inom människovårdande och lärande 

yrken kan ta del av nya kunskaper.  

 

Vi anser att vi funnit svar på våra frågeställningar. Det vi kan fastställa är att det 

upplevs frustrerade med inskränkningar i friheten och självbestämmanderätten när 

man som häktad är isolerad från världen utanför. Som häktad upplever man även 

känslor av utanförskap och att man ständigt kommer i andra hand. Känslor som total 

maktlöshet och overklighet är andra känslor som vi kan identifiera med inlåsning och 

avskärmning.  

 

Att den häktade försöker stänga av tankar på vad som sker på utsidan, andra känslor 

som uppkommer vid isoleringen försöker den häktade också att stänga av. De häktade 

upplever inlåsningen som svårare och jobbigare om man som häktad tänker för 

mycket. Vi kan därför se att de flesta som sitter i häkte stänger av sina känslor för att 

orka stå ut. Som häktad sitter man avskärmad men vi kan se att man anpassar sig fort 

till sin nya tillvaro.  

 

Vi har sett några meningsskiljaktigheter i intervjuerna där några av intervjupersonerna 

trivs i häktet, men att dessa ändå bär på samma känslor som de andra. Även om man 

som häktad trivs eller inte trivs i häktet, så uppkommer samma känslor inom en. Vi 

tror att det är inlåsningen och avskärmningen från samhället som bidrar till 

uppkomsten av känslorna, samt att den häktade har för lite inflytande och delaktighet i 

sin tillvaro.  

 

Bristen på sysselsättning i ett häkte påverka de häktade och den häktade känner en 

oerhörd tristess och monotoni i sin tillvaro. Detta leder till att den häktade blir passiv 

och endast lämnar cellen någon gång om dagen när det erbjuds träning eller rastgård.  
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Vi har kommit fram till att personalens bemötande har stor inverkan på den häktade. 

Bemötandet från personalen kan påverka den häktade under hela dagen, både i positiv 

men även i negativ bemärkelse. Vi kan även se att personalens positiva bemötande 

underlättar den häktades tillvaro. När personalen har ett trevligt och inbjudande 

bemötande mot den häktade så lättas stämningen på häktet upp och tillvaron blir 

bättre. Att personalen bjuder på skratt och humor är viktiga inslag i bemötandet för att 

göra vistelsen för den häktade bättre.  

 

Vi kan se att den häktade lär sig flera saker i ett häkte. Den häktade lär sig att inte 

vara lika fördomsfull mot andra. Som häktad tvingas man umgås och vistas med 

personer som man inte valt själv, därför utmanas man till att möta dessa människor. 

Ur mötet lär deltagarna sig nya saker. Samtidigt som den häktade kan lära sig positiva 

saker ur ett organiserat möte med andra häktade och personal, så kan den häktade lära 

sig mer om negativa saker i möten som inte är organiserade. Om personal inte bjuder 

in till samtal med de häktade så är risken stor för mer negativt lärande, eftersom 

samtalen inte blir ledda av någon som utmanar på ett konstruktivt sätt. Om det 

negativa lärandet fortsätter ökar risken för fortsatt kriminalitet och ytterligare 

introduktion i missgynnsamma bekantskapskretsar.  

 

Som häktad lär man sig att tillvaron underlättas och man sysselsätter sig och inte 

funderar för mycket på livet på utsidan. Den häktade lär sig även att underordna sig 

regler och rutiner för att gynna sig själva. I ett häkte lär sig även personen att bemöta 

som man själv blir bemött. Eftersom personalen i många fall hade ett positivt 

bemötande så speglar detta av sig på den häktade.  
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Om det finns utrymme för pedagogiskt utmanande och lärande inslag på ett häkte kan 

det innebära positivt lärande för den häktade. Vi menar att uppkomsten av mer 

lärande kan medföra att den häktade återkommer mer sällan till häkte, och att 

återfallen i kriminalitet minskar. Det är unga personer som medverkat i studien och 

för dessa personer kommer ett positivt lärande att betyda mycket. Den häktade lär sig 

att se sig själv med andra ögon och förstå att denne duger till mycket mer. Personen 

kommer även att förstå att kriminalitet och brottslighet missgynnar dem i längden och 

att det kan förlora nära och kära på vägen. Desto mer positivt lärande den häktade lär 

sig desto positivare självbild får personen. 

 

Lärande om empati och förståelse för andra människor är något som vi tror kan 

påverka den unga häktade i framtiden. En ökad förståelse för andra, både anhöriga 

och offer, tror vi ger minskad brottslighet. Om den häktade lär sig hur man agerar mer 

ansvarsfullt och hur man lever ett ”vanligt” liv, menar vi att önskan om att ha ett 

vanligt arbete och familj blir större än önskan att göra brott. Önskan om att ha ett stort 

positivt socialt nätverk ska även vara större än önskan om ett negativt nätverk.  

 

Personalens bemötande, menar vi, ska underlätta för den frihetsberövandes 

förhållande. Detta kan göras genom att den professionella har förståelse och kunskap 

för den häktades situation. Ett gott bemötande ska alltid vara i centrum, och detta är 

speciellt viktigt när det är i kontakt med ungdomar. Ungdomarna lär av vårt 

bemötande och beteende. Därför menar vi att de unga häktade kan få mycket positivt 

lärande ur samtalen och mötena med personalen.  

 

En förhoppning med vår studie är att den ska kunna tillägnas i praktiken som ett 

diskussionsunderlag och på så sätt kunna bidra till en fördjupad förståelse om häktade 

personers tillvaro och betydelsen av personalens bemötande. Vi tror att det är 

nödvändigt när man arbetar med människor att man ständigt uppdaterar sig själv med 

utbildningar och information kring bemötandets viktiga aspekter.  
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Under studiens gång har vi fått ta del av berikande berättelser där de häktade har 

delgivit oss sina erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Studien har gett oss såväl 

personlig som kunskapsmässig lärdom. Vi tycker att vi lyft fram den häktades 

upplevelser av tillvaron i häktet, samt bemötandes betydelse och dess möjligheter i det 

pedagogiska sammanhanget. Vi ständigt reflekterat och tagit hänsyn till de etiska 

kraven, detta för att bland annat minimera riskerna för att avslöja våra 

intervjupersoner och häktets identitet. Förhoppningsvis kan studien fungera som 

inspiration till fortsatt forskning inom temat, eftersom det finns föga forskning inom 

ämnet.  

 

Det skulle vara intressant att vidareutveckla denna uppsats på en ännu högre nivå och 

då skulle det vara intressant att se hur det gått för klienter som dömts till ett 

fängelsestraff i ung ålder. Kanske har något inom kriminalvården varit lärande och 

tillfört klienterna någon positiv erfarenhet som gjort att de kan hålla sig från 

kriminalitet. 
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Bilaga 1: Förfrågan om medverkan i D-uppsats 
 
     Växjö 051012 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på magisternivå inom ämnet pedagogik (61-80 
poäng). Vi är sedan tidigare utexaminerade vid programmet ”Pedagogik med 
inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård” 120 p, vid Växjö universitet. För att 
förtydliga vad som ingår i vår treåriga utbildning och vad den står för skickar vi med 
en folder som beskriver detta. Vi arbetar båda vid sidan om våra studier, Katarina är 
timanställd på häktet i Växjö och har varit det sedan två år tillbaka. Sofie arbetar på 
Rättspsykiatriska regionklinik i Växjö, vilket hon gjort sedan år 2002. 
  
Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vår förfrågan angående den 
uppsats vi planerar att genomföra under hösten.  
 
När det gäller detta anser vi att klienternas erfarenheter av sin häktessituation skulle 
vara mycket intressant att få ta del av och använda som underlag i vår uppsats. För att 
få göra detta har vi som önskemål att intervjua cirka fem till åtta klienter, helst – men 
inte nödvändigtvis under trettio år.  
 
Vi kommer att kontakta er för att närmare bestämma tidpunkt för intervjutillfällena. 
 
Vår handledare, Gill Croona, är universitetslektor i pedagogik med fil. dr examen och 
stor erfarenhet av uppsatsarbeten. Kursansvarig Ia Nyström som har det yttersta 
ansvaret är också universitets lektor i pedagogik, med fil. dr examen. Detta kan ses 
som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsernas innehåll och etiska aspekter. 
 
 
    Med vänlig hälsning 
 
    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      
 
                                                                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Handledare: Gill Croona tel: 0470-708358 e-mail: gill.croona@iped.vxu.se 
 
Examinator: Lars Holmstrand TEL:0470-708865 e-mail: 
lars.holmstrand@iped.vxu.se 
 
Kursansvarig: Ia Nyström tel: 0470-708262 e-mail: ia.nystrom@iped.vxu.se 
 



Bilaga 2 

Bilaga 2: Missiv till deltagare i studien 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som har läst programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbrukarvård” 120 p, vid Växjö universitet. Med anledning av vårt 
stora intresse när det gäller bemötande och dess inverkan har vi nu börjat på en 
magisterkurs inom ämnet pedagogik. Inom detta ämne har vi börjat skriva en D-
uppsats, vars syfte är att belysa klienternas upplevelser av det professionella 
bemötandet.  
 
I tidigare studier har vi fokuserat på hur personal eller professionella själva ser på det 
professionella bemötandet men i detta uppsatsarbete vill vi istället fokusera på hur 
klienterna upplever den professionellas bemötande ur ett pedagogiskt perspektiv.  
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns etiska riktlinjer. De vi använder oss av 
är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt, vill vi visa dessa riktlinjer och hur vi ser 
på dem.  
 
Vi vill informera dig som valt att delta i vår studie, om att ditt deltagande är frivilligt 
och att du när som helst kan avbryta er medverkan utan negativa följder. Det vi önskar 
med våra intervjuer är att du delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper om 
häktessituationen och hur personalens bemötande inverkar på dig. Alla uppgifter som 
gäller ditt deltagande och som är etiskt känsliga, ska hanteras på ett sätt som gör att 
utomstående inte kan identifiera dig som person. Uppgifter som samlats in under 
intervjuerna kommer inte att användas till andra ändamål, utan enbart till denna 
studie. När studien är färdigställd kommer du om så önskar få ta del av vår studie och 
dess resultat. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss, då det är 
just dem vi intresserar oss för.  
 
Finns det några frågor kring studien går det bra att kontakta oss via samordnaren på 
häktet. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sofie och Katarina     

 
 
Handledare: Gill  
 
Examinator: Lars 
 
Kursansvarig: Ia 



Bilaga 3: Intervjuguide 
 
 
 
Beskriv en dag i häktet? Hur upplever du en sån dag? Berätta om dina tidigare erfarenheter 
när det gäller tvångsvård? 
 
Hur tänker, känner, tycker du om din situation i häktet?  
 
Hur upplever du myndighetsutövning? På vilket sätt påverkar detta dig? 
 
Hur ser du på att låsa in folk? 
 
Hur upplevs maktpositionen med underläge och eventuellt överläge? Hur påverkar detta dig? 
 
Hur upplever du personalen och deras bemötande? Beskriv hur bemötandet påverkar din 
situation och dig själv? 
 
Berätta om ett gott möte. Vad innehöll det? Hur gick det till? Varför upplevde du det som 
gott?  
 
Berätta om ett dåligt möte. Vad, hur och varför?  


