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Sammanfattning  
En av grunderna i ett rättssamhälle är att kunna bedriva en effektiv brottsutredningsverksamhet 

och därmed kunna garantera medborgarnas säkerhet. För att detta ska kunna vara möjligt krävs 

att personer frihetsberövas och även meddelas inskränkningar i rätten till kontakter med 

omvärlden. Att inskränka en individs möjlighet till kommunikation med omvärlden under 

häktesperioden kallas för restriktioner och används i dagsläget i stor omfattning i Sverige. 

Problematiken med restriktioner har visat sig, på sikt, ge upphov till flera fysiska och psykiska 

skador hos den intagne. Sverige har som land under lång tid kritiserats av bl.a. European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) avseende restriktionerna som har menat att det är en inhuman behandling då intagna far 

fysiskt och psykiskt illa av dem. År 2006 tillsattes en häktesutredning i Sverige till följd av 

kritiken. Den fann bland annat att det inte kunde uteslutas att restriktioner då och då används 

slentrianmässigt och i onödan eller tillämpas längre än vad som är motiverat. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att presentera en bild över hur ett antal åklagare resonerar 

kring restriktioner, vad de anser om kritiken Sverige har mottagit samt hur de ställer sig till det 

faktum att intagna far illa under isoleringen.  

I uppsatsen har jag intervjuat sex åklagare i olika åldrar och arbetsområde från Stockholms och 

Uppsalas. Uppsatsen i sig vilar på en teoretisk referensram förankrad i Janne Flygheds begrepp 

om normalisering av det exceptionella men den bygger även på tidigare forskning som bl.a. 

belyser frågeställningen kring säkerhetstänkandet och intagnas rättigheter.  

 

Resultatet av min studie visar på tre gemensamma åsikter hos intervjupersonerna nämligen; att 

restriktioner är en förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik förundersökning, att inte 

använda sig av restriktioner skulle kunna leda till katastrofala konsekvenser och att kritiken 

Sverige får av bl.a. CPT är obefogad och snarare ett resultat av att Sverige tillämpar annan 

rättspraxis än övriga medlemsländer. Intervjupersonerna var överens om att det är beklagligt att 

individer far illa av restriktionerna men att restriktioner måste ställas konstant i proportion till det 

som går att vinna, en genomförd förundersökning. Förvisso varierade åsikterna bland 

intervjupersonerna men dessa tre huvuddrag förekom hos alla sex åklagare. Min slutsats av 

denna uppsats är att restriktionerna kommer att fortsätta tillämpas i samma omfattning så länge 

systemet tillåter det. Att en reell förändring sker är jag däremot skeptisk till.  
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Förord 
 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla mina intervjupersoner på de olika 

åklagarkamrarna i Stockholm och Uppsala. Tack för att ni tog er tid och ställde upp på 

intervjuerna, berättade öppet om era åsikter och upplevelser, samt för att ni bemötte mig med 

sådan vänlighet. 

 

Vidare vill jag tacka min syster och svåger för allt stöd de har gett mig, inte bara i samband med 

denna uppsats utan även under mina tidigare kriminologistudier. Tack för att ni har stått ut med 

mig och alla mina frågor om juridik och allt som hör till. 

 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till min handledare Isabel Schoultz för konstruktiva 

kommentarer, goda råd och stöd.  

 

Sandra Djukic 

Uppsala, juni 2012 

  



 

6 

 

  



 

7 

 

Innehåll 
Sammanfattning .............................................................................................................................. 3 

Förord .............................................................................................................................................. 5 

Förkortningar .................................................................................................................................. 9 

1 Inledning .................................................................................................................................... 10 

1. 1 Syfte ................................................................................................................................... 10 

2 Begreppsdefinitioner .................................................................................................................. 11 

2. 1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna ................................................................................................................................... 11 

2. 2 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CPT) ................................................................................................................ 12 

2. 3 Regeringsformen ................................................................................................................ 13 

2.4 Häktning .............................................................................................................................. 13 

2.5 Proportionalitetsprincipen ................................................................................................... 14 

2.6 Restriktioner ........................................................................................................................ 14 

    2.7 Kollusionsfara ..................................................................................................................... 15 

3 Kritiken ...................................................................................................................................... 16 

4 Tidigare forskning ...................................................................................................................... 17 

4. 1 Har intagna rättigheter ....................................................................................................... 17 

2.2 Vems säkerhet talar vi om ................................................................................................... 18 

2.3 Restriktioner, samma sak som tortyr................................................................................... 19 

2.4 Kontroll över brottslighet framför mänskliga rättigheter .................................................... 20 

5 Teori ........................................................................................................................................... 21 

5.1 Normalisering av det exceptionella ..................................................................................... 21 

6 Metod ......................................................................................................................................... 23 

6. 1 Val av metod ...................................................................................................................... 23 

6. 2 Intervjuguide ...................................................................................................................... 23 

6. 3 Intervjupersoner ................................................................................................................. 24 

6. 4 Genomförande .................................................................................................................... 24 

6. 5 Etik ..................................................................................................................................... 25 

6. 6 Inspelning och transkribering............................................................................................. 26 

6. 7 Validitet & Reliabilitet ....................................................................................................... 27 

6. 8 Intervjuanalys ..................................................................................................................... 28 

7 Resultat och analys..................................................................................................................... 28 

7. 1 Restriktionernas nödvändighet ........................................................................................... 28 



 

8 

 

7.2 Att ”knäckas” ...................................................................................................................... 30 

7.3 Förändrad tillämpning av restriktionerna ............................................................................ 31 

7.4 Ett svar på kritiken .............................................................................................................. 33 

7.5 Att ta konsekvenserna ......................................................................................................... 35 

9 Referenser .................................................................................................................................. 41 

10 Bilagor ...................................................................................................................................... 43 

 



 

9 

 

Förkortningar 
 

CPT   Europarådets Tortyrkommitté  

EKMR   Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna  

FN   Förenta nationerna  

HD   Högsta domstolen  

Prop.   Proposition  

RB   Rättegångsbalken  

RF   Regeringsformen  

  



 

10 

 

1 Inledning 
En av grunderna i ett rättssamhälle är att kunna bedriva en effektiv brottsutredningsverksamhet 

och därmed kunna garantera medborgarnas säkerhet. För att detta ska kunna vara möjligt krävs 

det att personer frihetsberövas och meddelas inskränkningar i rätten till kontakter med 

omvärlden. Att inskränka en individs möjlighet till kommunikation med omvärlden under 

häktesperioden kallas för restriktioner och används i dagsläget i omfattande mått i Sverige. 

Problematiken är dock att dessa restriktioner har visat sig, på sikt, ge upphov till flera fysiska 

och psykiska skador hos den intagne.  

 

En av de starkaste kritikerna till Sveriges användning av restriktioner är CPT, som i enlighet med 

artikel 7 i Europeiska konventionen för förhindrande av tortyr, omänskligt eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, besökte Sverige den 9-18 juni 2009.  Detta var CPT: s fjärde besök 

i Sverige och resultaten av deras undersökning publicerades i rapporten: Report to the Swedish 

Government on the visit to Sweden carried out by the European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Syftet med CPT: s besök var att 

granska hur medlemsländerna följer de mänskliga rättigheterna gällande individer som antigen är 

fängslade eller på något annat sätt är omhändertagna av samhället. 

 

I rapporten framhåller CPT att trots att vissa förbättringar har gjorts sedan föregående besök från 

år 2003 indikerar deras resultat att Sverige inte vidtagit de åtgärder som de rekommenderat.  

Detta i synnerhet när det gäller de rättsliga garantier gentemot personer som blivit illa 

behandlade under häktningen, införandet av restriktioner för häktade samt isolering av vissa 

dömda fångar.
1
 Det vill säga, trots ett antal förbättringar fortsätter Sverige att tillämpa metoder 

som starkt kritiserats av CPT i flera år.  

 

Ingenstans i CPT: s rapport framgår hur det svenska rättsväsendet förhåller sig till kritiken och 

varför de fortsätter att tillämpa de kritiserade metoderna. Då det i Sverige är åklagarna som yrkar 

på att ålägga restriktioner inför domstolen (vilket i regel beviljas) har jag därför ansett vara 

intressant att ta del av deras åsikter och tankar kring detta ämne och hur de ställer sig till kritiken.  

1. 1 Syfte 
I relation till den ovannämnda kritiken är syftet med denna uppsats att ta del av vad några 

utvalda svenska åklagare anser om bl.a. de restriktioner som tillämpas på svenska häkten, vad de 

anser om kritiken Sverige mottagit av CPT gällande förhållandena på svenska häkten samt hur 

                                                 
1 CPT report from visit 2009, s. 9-11. 
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de ställer sig till det faktum att intagna far psykiskt illa av restriktionerna. Målet med denna 

studie är därmed att skapa förståelse kring hur några åklagare tänker kring restriktioner och 

varför de tillämpar metoder som är kritiserade.  

Syftet kommer att försöka besvaras genom sex kvalitativa intervjuer med åklagare. För att på 

bästa sätt kunna besvara syftet har jag innan intervjuerna tog plats skapat tre teman som 

återspeglar syftet; åsikter om restriktioner, svar på kritiken och säkerhetstänkandet. Dessa tre 

teman får på intet sätt förväxlas med frågeställningar, utan de är enbart skapade som en hjälp för 

att besvara syftet. 

De frågor jag ställde till intervjupersonerna kommer utgå från Janne Flygheds begrepp om 

normalisering av det exceptionella. Jag kommer även utgå från denna teori i min analys. 

2 Begreppsdefinitioner 
För att förstå vad restriktioner är samt hur de används är det viktigt att inledningsvis presentera 

Sveriges internationella åtaganden och Sveriges grundläggande bestämmelser i ämnet. Nedan 

följer en kort redogörelse för aktuella artiklar i den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), Tortyrkonventionen samt 

relevanta lagrum i regeringsformen.  

2. 1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna  
EKMR trädde i kraft den 3 september 1953. Den hade då ratificerats av tio stater inklusive 

Sverige. Sedan år 1995 utgör EKMR en del av svensk rätt. I EKMR artikel 3 stadgas att”No one 

shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment”. Detta förbud 

är generellt och undantagslöst vilket innebär att det måste följas, även under extraordinära 

förhållanden som t.ex. krig.
2
 

                                                 
2Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 67 
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2. 2 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) 
CPT inrättades under Europarådets konvention "Europeiska konventionen till förhindrande av 

tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning", som trädde i kraft år 1989 

och bygger på artikel 3 i EKMR. CPT är ett rättsligt organ vars syfte inte är att avgöra rättsliga 

dispyter, till skillnad från Europadomstolen, eller att utreda påstådda anklagelser. Det primära 

syftet är att skydda personer som berövats sin frihet, blivit utsatta för tortyr och andra former av 

misshandel.3 

 

I sitt arbete utför CPT:s delegationer besök till de olika länderna. Delegationerna består vanligen 

av flera CPT- medlemmar, tillsammans med personal från kommitténs sekretariat och vid behov 

av ytterligare experter och tolkar. CPT organiserar besök på olika institutioner, i syfte att bedöma 

hur personer som berövats sin frihet behandlas. Dessa platser inkluderar bl.a. fängelser, häkten, 

polisstationer, sjukhus och psykiatriska vårdenheter. CPT:s delegationer har obegränsad tillgång 

till platser för frihetsberövande samt rätten att röra sig inuti sådana platser utan begränsningar. 

Väl på plats intervjuar de personer som berövats sin frihet och får kommunicera fritt med vem 

som helst som kan ge dem information. Efter varje besök sänder CPT en detaljerad rapport till 

den berörda staten. Denna rapport omfattar CPT:s resultat, dess rekommendationer, 

kommentarer och förfrågningar om information. CPT begär också ett detaljerat svar på de frågor 

som tagits upp i sin rapport. Dessa rapporter, tillsammans med svaren utgöra en del av den 

pågående dialogen med de berörda staterna.
4
 

Alla medlemsstater har en skyldighet att tillåta delegationer från CPT att besöka platser där 

personer sitter frihetsberövade av offentliga myndigheter. Det ska även finnas ett samarbete 

mellan medlemsstaterna och CPT.
5
 Vidare är medlemsstaterna skyldig att garantera att CPT fritt 

får röra sig i landet utan restriktioner. Delegationen har även rätt att kräva fullständig 

information om platser där personer är frihetsberövade.
6
 Under vissa särskilda omständigheter 

kan en medlemsstat hindra besök av CPT. Medlemsstaten och CPT ska i sådant fall mötas och 

diskutera fram en lösning av situationen.
7
 

 

                                                 
3 http://www.cpt.coe.int/en/about.htm (2012-04-04) 
4 http://www.cpt.coe.int/en/about.htm (2012-04-04) 
5 Artikel 2 & 3 CPT 
6 Artikel 8 CPT   
7 Artikel 9 CPT   

http://www.cpt.coe.int/en/about.htm
http://www.cpt.coe.int/en/about.htm
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2. 3 Regeringsformen  
Användning av tvångsmedel från statens sida utgör ett ingrepp i den enskildes fri- och 

rättigheter. Medborgarnas fri- och rättigheter är skyddade i bland annat regeringsformen (RF) 

som utgör grundlagen i Sverige. I 2 kap. RF säkerställs den enskilde medborgarens fri- och 

rättigheter. 2 kap 5 § RF stadgar att varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är 

därmed skyddad mot tortyr och mot medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra 

yttrande. Detta är en absolut rättighet, vilket innebär att den inte kan inskränkas utan en 

grundlagsändring.  

 

Skydd för integriteten regleras i 2 kap. 6 § RF och garanterar att varje medborgare gentemot det 

allmänna är skyddad mot bland annat undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse, 

hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. I 2 kap 8 

§ RF framgår att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Han 

eller hon är även tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det, 2 kap 8 § RF.   

 

2.4 Häktning  
Att häkta en individ är en av den mest ingripande straffprocessuella tvångsmedlet som finns i 

svensk rätt. Genom att en person häktas inskränks den enskildes grundlagsskyddade fri- och 

rättigheter. En grundläggande princip inom brottsmålsprocessen är att varje person ska behandlas 

som oskyldig till dess att fällande dom meddelas. Det krävs därför starka skäl bakom varje 

häktningsbeslut då häktade personer ännu inte är fällda för misstänkta brott.
8
 

Ett frihetsberövande kan tillgodose många olika syften. Ett av dem är att möjliggöra att 

förundersökningen genomförs utan att den misstänkte röjer bevisning eller försvårar utredningen. 

Ett annat syfte är att förhindra fortsatt brottslig verksamhet eller att den misstänkte inte flyr 

landet.
9
 

Mot bakgrund av att häktning är ingripande har lagstiftaren slagit fast en legalitetsgrundsats i 24 

kap. 23 § rättegångbalken (RB) som innebär att frihetsberövande kräver lagstöd.
10

 Bedömningen 

av huruvida det finns en risk för att någon av häktningsgrunder föreligger – som de anges i 24 

kap. 1 § RB - ska ske med utgångspunkt från brottets karaktär, den misstänktes förhållande eller 

annan omständighet. Det betyder att både omständigheter för och emot häktning ska beaktas.
11

 

                                                 
8 Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, 44 
9 Prop. 1997/98:104 s. 31 
10 Ekelöf, Bylund, Edelstam, Rättegång. Tredje häftet, 52   
11 Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken: kap. 19-28, 24:5 
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2.5 Proportionalitetsprincipen  
Proportionalitetsprincipen är lagfäst i 24 kap. 1 § 3 st. och innebär att skälen för 

frihetsberövandet ska ställas i relation till de olägenheter frihetsberövandet innebär för den 

misstänkte.
12

 Regeln ger uttryck för att minsta möjliga tvång ska användas för att nå det avsedda 

syftet. Regeln korresponderar med principen om att tvångsmedlet endast får användas om syftet 

med åtgärden inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder.
13

 Regeln är tillämplig 

under hela förfarandet, såväl i samband med prövning av häktningsfrågan som efter att någon har 

häktats, till exempel vid prövningen av omhäktning.
14 

Proportionalitetsprincipens betydelse blir större när frihetsberövandet varar längre. Brottets 

svårighet är avgörande för hur stort utrymmet för omhäktning är. Huruvida ett beslut om 

häktning eller fortsatt häktning strider mot proportionalitetsprincipen måste alltid bedömas 

utifrån omständigheterna i det särskilda fallet.
15

 

2.6 Restriktioner 
Den som berövas friheten som häktad kan åläggas restriktioner som innebär bl.a. inskränkningar 

i kontakterna med omvärlden.
16

 Åläggandet av restriktioner kan på motsvarande sätt som 

häktning motiveras med ambitionen att möjliggöra en effektiv brottsutredning och lagföring.
17

 

De viktigaste reglerna om restriktioner stadgas i lagen häkteslagen (2010:611) som trädde i kraft 

den första april 2011.  

 

Behovet av att ålägga en häktad restriktioner måste ses mot bakgrund av de principer som gäller 

i svensk processrätt. Principerna om omedelbarhet, koncentration och muntlighet medför att de 

uppgifter som framkommer under huvudförhandlingen ska ligga till grund för rättens prövning 

och inte de uppgifter som tidigare lämnats under förundersökningen. Personer som förhörs har 

alltså möjlighet att ändra sina uppgifter mellan polisförhör och huvudförhandling. Det kan t.ex. 

röra sig om brottsoffer eller annan som står i nära relation med den misstänkte som påverkas 

genom hot och på begäran förstör bevismaterial.
18

 

 

För att få resultatrika förundersökningar och korrekta brottmålsdomar krävs sålunda att det 

skapas goda förutsättningar för att de utsagor som lämnas i rätten av vittnen och målsäganden är 

så korrekta som möjligt. Därav måste det finnas möjligheter att ålägga en häktad olika former av 

                                                 
12 Prop. 1997/98: 104, s. 26   
13 Ekelöf, Bylund, Edelstam, Rättegång. Tredje häftet, 49 
14 Prop. 1988/89: 124, s. 66 
15 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas, 299 
16 Prop. 2009/10:135, s. 112 
17 Prop. 1997/98:104 s. 32  
18 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas, 763 
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restriktioner.
19

 Åläggandet av restriktioner innebär samtidigt ett betydande integritetsintrång, 

utöver själva frihetsberövandet, för den häktade.  

En viktig utgångspunkt i häkteslagen är att den som berövats friheten inte får underkastas mer 

omfattande inskränkningar i sin frihet än vad ändamålet och säkerheten kräver.
20

 Den häktade 

ska vidare behandlas på ett sätt som motverkar negativa följder av frihetsberövandet.
21

 

Bestämmelserna ger uttryck för dels att inskränkningarna för de häktade inte ska användas oftare 

än nödvändigt, dels att restriktioner kan åläggas under en tidsbegränsad period, dels att 

restriktioner ska meddelas i så ringa omfattning som möjligt.  

2.7 Kollusionsfara 
För att överhuvudtaget få tillstånd att ge restriktioner måste frihetsberövandet grunda sig på så 

kallad kollusionsfara. Kollusionsfara innebär som ovan angivits att det finns risk för att den 

misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvåra utredningen. Det är rätten 

som avgör huruvida kollusionsfara föreligger och om faran är så pass omfattande att restriktioner 

är nödvändiga.  

Det är åklagaren som har bevisbördan för att kollusionsfara föreligger. Domstolen får enligt 

förarbetena inte ställa alltför höga krav på konkreta och detaljerade uppgifter när den prövar 

restriktionsfrågan. Möjligheten att undanhålla information för den häktade kan vara av stor 

betydelse för utredningen, inte minst i början av förundersökningen. Ju längre förundersökningen 

sedan fortskrider desto mer konkreta uppgifter kan domstolen begära. I förarbetena framgår det 

vidare vilken typ av uppgifter domstolen rimligen kan kräva av åklagaren för att kollusionsfaran 

ska anses styrkt. Sådana uppgifter kan vara generella upplysningar om att alla vittnen ännu inte 

är hörda, gods inte har återfunnits eller konkreta uppgifter om att den misstänkte utsatt personer 

för hot eller på annat sätt försökt försvåra utredningen.  

Det är viktigt att åklagaren är observant på hur kollusionsfaran ökar eller minskar under 

utredningen eftersom förändringarna påverkar behovet av restriktioner. Kollusionsfaran anses i 

regel undanröjd i samband med att all bevisning upptagits i rättegången. Det är endast i 

undantagsfall, särskilt vid grov eller organiserad brottslighet, som kollusionsfaran kan anses 

kvarstå. I särskilda fall kan kollusionsfara bedömas föreligga fram till dess att domen vinner laga 

kraft. 
22

 

                                                 
19 Prop. 1997/98: 104, s. 32 
20 Jfr 1 kap. 5 § Häkteslagen och 1 § 1 st. Behandlingslagen 
21 Jfr 1 kap. 6 § Häkteslagen och 1 § 2 st. Behandlingslagen 
22 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas, 764-765 
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3 Kritiken 
Under år 2009, från den 9-18 juni besökte CPT Sverige, detta var deras fjärde besök. De besökte 

olika polisstationer, fängelser, psykiatriska kliniker, ungdomsanstalter samt migrationsverkets 

förvar.
23

 Jag kommer dock i denna uppsats enbart fokusera på CPT: s granskning av svenska 

häkten då mitt syfte inte berör de övriga enheter som CPT besökt.  

Frågan om de restriktioner som intagna blir utsatta har alltid varit central i dialogen mellan CPT 

och den svenska staten, en fråga som diskuterats ända sedan CPT: s första besök i Sverige 1991. 

Frågan har även fått uppmärksamhet av FN: s ”Subkommittén för förhindrandet av tortyr” som 

besökte Sverige i mars 2008.
24

 I rapporten skriver CPT att sen deras besök 2003 har inga 

lagstiftande eller reglerande förändringar skett gällande restriktionerna och därmed uttryckte de 

oro kring själva proceduren gällande yrkandet på restriktionerna samt hur de påverkar dem 

intagnas mentala hälsa.
25

 

I rapporten skriver CPT att majoriteten av de intagna som de träffat under deras besök inte kände 

till orsakerna till sina restriktioner och att ett flertal upplevde att den enda orsaken till 

restriktionerna var för att de skulle “knäckas”.
26

 Delegationen var även oroad över det faktum att 

unga individer hade blivit utsatta för restriktionerna (de fick bl.a. inte träffa sina anhöriga eller ha 

kontakt med andra intagna) under längre perioder. CPT skriver;”Placing persons as young as 15 

in conditions akin to isolation is a draconian measure.”
27

 Vidare skriver CPT att vid intervju 

med vårdpersonal framkom det att personalen oroar sig för de skadliga effekter som långvariga 

restrektioner kan ge upphov till. Delegationen fann även själva direkta bevis på de skadliga 

effekterna som har uppstått vid isolering. De noterade bl.a. att långvariga perioder av isolering 

kunde leda till disorientering av tid och rum, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, försämrad 

kommunikation, olika ångestsymptom, depression, självskadebeteende samt en ökad risk för 

självmord. De noterade vidare att desto yngre de intagna är desto mer påverkas deras hälsa 

negativt av restriktionerna.
28

  

CPT avslutar rapporten med att skriva att den svenska staten bör arbeta med att försäkra att 

restriktioner gentemot häktade individer ska vara ett undantag och inte en regel och att det 

behövs en proportionalitetsavvägning mellan samhällets intresse av att utreda brott och de 

                                                 
23 För en mer detaljerad beskrivning över vilka platser som besöktes, se sid 10 i CPT report from visit 2009. 
24 CPT report from visit 2009, s. 25 
25 Ibid. 25 
26 Ibid. 25 
27 Ibid. 26 
28 Ibid. 26 
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intagnas rättigeter, att restriktioner aldrig ska användas till att pressa eller på annat sätt skada en 

häktat person.
29

 

Avslutningsvis framgår det i rapporten att den svenska staten har försäkrat CPT, som ett svar på 

kritiken, att restriktionerna bara tillämpas när det är nödvändigt samt att regeringen ska ändra 

häkteslagen. En kommission tillsattes som skulle utreda lagen och i mars 2011 la den fram ett 

förslag om att intagna skulle kunna överklaga åklagarnas enskilda beslut om varje specifik 

restriktion. Då domstolen beviljar åklagarnas yrkande på restriktion har det varit upp till varje 

åklagare att själv avgöra vilka specifika restriktioner som ska åläggas. Förslaget innebär därmed 

att varje intagen ska kunna överklaga de specifika restriktioner de blir utsatta för.  

4 Tidigare forskning 
Under arbetet med denna uppsats har jag inte funnit forskning som går helt i linje med min 

uppsats. Det vill säga, jag har inte funnit någon studie eller forskning som specifikt har inriktat 

sig på att intervjua åklagare gällande restriktioner. Däremot har jag funnit en stor del forskning 

kring huruvida mänskliga rättigheter bara är till för offer och inte för gärningsmän, ifall intagna 

har rättigeter samt hur jakten på staters säkerhet leder till inskränkningar av mänskliga 

rättigheter.  

4. 1 Har intagna rättigheter 
Peter Scharff Smith skriver hur frågan om intagna har rättigheter eller inte fortfarande är 

omdebatterad och om de medborgliga rättigheterna upphör att existera när en individ hamnar 

innanför fängelsemurarna.
30

 Han skriver bl.a. att även i länder där intagnas rättigheter är 

lagstadgade är det inte en självklarhet att dessa rättigheter finns i praktiken.  

Tendensen att ifrågasätta och motsätta mänskliga rättigheter eller att helt enkelt inte prioritera 

dem inom fängelsemiljöer är olyckligt enligt Scharff Smith, eftersom fängelser är en typ av 

institution där det finns stora möjligheter att inskränka de mänskliga rättigheterna.
31

 Smith 

hänvisar till Vivian Stern, en internationell expert på fängelsereformer som menar att fängelser 

är ett ”utmärkt” ställe för avhumanisering. Han citerar också den engelska fängelseinspektören 

som har uppgett ”att i våra fängelser accepteras saker och ting som skulle vara oacceptabla i 

vilket annat sammanhang som helst”.
32

 Detta uttalande går i linje med det Zedner skriver i boken 

                                                 
29 CPT report from visit 2009, s. 26 
30 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., 221 
31 Ibid. 222 
32 Ibid. 223 
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Security att; “In the name of security, things that would ordinarily be politically untenable 

become thinkable”.
33

 

Smith menar att isolering är ett bra exempel på en tillämpning som skulle vara otänkbart i något 

annat sammanhang än just i fängelser men att isolering av enskilda fångar är en daglig realitet i 

fängelser över hela världen.
34

 Han menar vidare att när isolering tillämpas, även enligt lag i 

demokratiska nationer, är isolering av fångar en drastisk åtgärd och att det enligt en 

kriminologisk studie av fängelseordning
35

 är “the decision to segregate… a long-term maximum-

security prisoner” stands, “[w]ith the exception of the death penalty … at perhaps the furthest 

point of the repertoire of sanctions and compulsions available to a liberal democratic state 

outside time of war”.
36

 

Detta anser Scharff Smith vara en stor del av förklaringen till varför isoleringsmetoder fortsätter 

att tillämpas. Han menar att politiker ofta är ovilliga att skära ner på statlig säkerhet, medan 

fängelsemyndigheterna tenderar att hålla fast vid sina godtyckliga befogenheter, något alla 

myndigheter tenderar att göra.
37

 Detta är ett resonemang som även Schoultz framför i avsnittet 

Statsterrorismen som gick upp i rök, där hon diskuterar hur rädslan som följde terrorattacken 11 

september har gjort att man bortser från faran med statlig maktutövning. Schoultz menar vidare 

på att denna strävan efter säkerhet är ironisk, då tanken med säkerheten är att den är till för att 

skydda individens fri- och rättigheter från terrorism. Det skytt förminskas istället genom att den 

förtrycks av staten.
38

 

2.2 Vems säkerhet talar vi om  
Schoultz belyser dock hur det är relevant att belysa vems säkerhet det talas om. Hon menar på att 

det är underförstått att det är majoritetens säkerhet, d.v.s. ”vi” som ska skyddas genom att 

inskränka säkerheten för ”dem”. Vidare skriver Schoultz hur Chomsky och Herman myntade 

begreppet ”worthy” och ”unworthy victims” i relation till konstruktionen av offer i amerikansk 

media, men att de analytiska dikotomierna även kan användas för att bättre förstå hur vissa 

                                                 
33 Zedner, Security, 12 
34 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., 223 
35 Det framgår ej av Scharff Smiths text vem som bedrivit denna studie, däremot refererar han själv till Richard 

Sparks, Anthony E. Bottoms, and Will Hay, Prisons and the Problem of Order,1996, p. 30 
36 Ibi Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., d. s 233 
37 Ibid. 233 
38 Schoultz, Statsterrorismen som gick upp i rök. I Varifrån kommer hotet? Perspektiv på terrorism och 

radikalisering, Felipe Estrada (red.), 31 – 41. Rapport 2011: 2., 37 
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individers mänskliga rättigheter inte anses skyddsvärda på samma sätt som andras
39

. Detta 

bekräftas av Goodey som skriver att “criminal offenders” inte inkluderas i den traditionella 

synen på vem som är ett offer.
40

 

2.3 Restriktioner, samma sak som tortyr 
Smith fastslår att om alla dessa faktorer läggs samman lämnar det oss med ett problem gällande 

fängelserna. Att det å ena sidan är svårt och troligen kontraproduktivt att helt förbjuda isolering 

medan, å andra sidan utgör det en anmärkningsvärd demonstration av statsmakten, vilket lätt kan 

leda till missbruk och ibland kränkningar av mänskliga rättigheter.
41

 I boken Penal 

Exceptionalism resonerar Scharff Smith vidare kring detta och skriver att det är svårt att veta 

huruvida rättsystemet använder sig av restriktionerna i detta syfte, men att det inte går att 

betvivla effekten av användandet, d.v.s. påtryckningen är reell, oavsett grundtanken med 

restriktionerna. Han stödjer detta argument på en dansk studie som fastslog att häktesintagna mer 

eller mindre alltid erkände ifall de satt isolerade, och att ett flertal av dem enbart erkände för att 

slippa isoleringen samt att isolering använts i Sydafrika under apartheidtiden, forna Sovjet samt i 

USA:s krigsföring mot terrorismen i just syftet att få fram erkännande.
42

 I boken Penal 

Exceptionalism förklarar Scharff Smith att denna kritik står i stark kontrast till den annars så 

traditionella bilden av Skandinaviens humana inställning till straff och att de Skandinaviska 

länderna är ovana att motta kritik gällande de mänskliga rättigheterna. Smith menar på att denna 

ovana att mottaga sådan kritik har lett till en ovilja att acceptera den och att de Skandinaviska 

länderna därmed anser att sådan kritik ska riktas mot övriga länder.
43

 Han skriver hur Red 

Morgan, en medlem i CPT och brittisk professor i straffrätt, som besökt Sverige, Danmark och 

Norge samt många andra Europeiska länder jämfört Skandinaviens användande av restriktioner 

med Israels användande av s.k. ”måttlig fysisk påtryckning” mot terroristmisstänkta. En metod 

som år 1999 förbjöds av Israels högsta domstol. Därmed anser Morgan att den Skandinaviska 

kritiken gentemot Israels metoder är mer eller mindre hyckleri.
44

 

                                                 
39 Schoultz, Statsterrorismen som gick upp i rök. I Varifrån kommer hotet? Perspektiv på terrorism och 

radikalisering, Felipe Estrada (red.), 31 – 41. Rapport 2011: 2. 38 
40 Goodey, Victims and victimology : research, policy and parctice.  
41 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., 223 
42 Scharff- Smith, A critical look at Scandinavian exceptionalism: welfare state theories, penal populism and prison 

conditions in Denmark and Scandinavia. I Penal Exceptionalism? Nordic prison policy and practice, Thomas 

Ugelvik och Jane Dullum (red.), 38 – 57.,50 
43 Ibid. 48 
44 Ibid. 50 
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2.4 Kontroll över brottslighet framför mänskliga rättigheter 
Scharff Smith skriver vidare hur historien om isolering illustrerar hur stater ibland prioriterar 

kontrollen över brottsligheten framför de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten. Något som 

inte verkar förvåna Smith som snarare är mer förvånad över den nyliga reträtten av 

människorättsfrågor inom detta område - inte minst i USA . Han skriver att förvisso har frågan 

om intagnas hälsa hjälpt till att minska användandet av isolering under det senaste århundradet, 

men att dessa frågor inte väger lika tungt i dagens USA. Däremot har kritiken gällande de 

mänskliga rättigheterna haft mer framgång i Danmark (om än begränsad) men samtidigt kvarstår 

problematiken att flera hundra individer utsätts för isolering under deras häktestid, oavsett hur 

mycket kritik de får skriver Smith. Han menar på att beslutsbeslutsfattare i Danmark helt enkelt 

har vägrat följa medicinsk och psykologisk rådgivning som kräver nedläggning av isolering 

under häktestiden.
45

 Smith skriver att även andra har uttryckt liknande åsikter samt att ett flertal 

danska jurister upprepade gånger har slagit fast att restriktioner gentemot häktade fungerar som 

en form av påtryckning. Scharff Smith menar på att det är ett logiskt resonemang då restriktioner 

enbart används vid kollusionsfara och att nyttan med restriktionerna upphör att gälla i samma 

stund som en intagen erkänner.
46

 

Scharff Smith skriver avslutningsvis att tillämpningen av isoleringen funnit en bundsförvant i en 

ny straffideologi och att den verkar strida mot den grundläggande synen på mänskliga 

rättigheter.
47

 Han menar på att denna "tough on crime" diskurs verkar vila mer på nya "känslor" 

och populism än på en modern brottskontroll. Denna nya strafforienterade kriminalpolitiken 

verkar antas i första hand för att uppfylla eller skapa offentliga känslor av rättvisa och 

brottslighet, huruvida brottsligheten kontrolleras är nästan irrelevant. Vidare skriver Scharff 

Smith att myndigheter inte gör några försök att identifiera ett evidensbaserat ramverk för sin 

tillämpning av isolering. De verkar inte heller vara alltföra orolig när forskning visar denna 

tillämpning vara ineffektivt eller rentav destruktiva eller extremt dyrt. Detta verkar vara bl.a. 

vara fallet med Danmark, där bevisen tyder på att användning av isoleringscell under 

                                                 
45 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248.,  24 
46 Scharff- Smith, A critical look at Scandinavian exceptionalism: welfare state theories, penal populism and prison 

conditions in Denmark and Scandinavia. I Penal Exceptionalism? Nordic prison policy and practice, Thomas 

Ugelvik och Jane Dullum (red.), 38 – 57.,50 
47 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., 248 
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förundersökning i första hand är en produkt av tradition och historia, inte en rationell, 

evidensbaserad praxis.
48

  

5 Teori 
Det teoretiska ramverk jag kommer tillämpa i denna uppsats är Janne Flygheds teoretiska 

begrepp om normalisering av det exceptionella. Det är denna teori jag kommer använda mig av i 

analysen och tolkningen av resultaten men jag har även använt mig av dem när jag formulerade 

intervjufrågorna. På så sätt är denna teori den röda tråd som genomsyrar uppsatsen. 

5.1 Normalisering av det exceptionella 
I boken ’Brottbekämpning – mellan effektivitet och integritet’ ställer Janne Flyghed frågan: 

”Vad är det som gör att tillämpningen av tvångsmedel expanderar?”
49

 Svaret på denna fråga 

enligt Flyghed finns i den bristande utredningen av hotbildernas relevans och hur motmedlen 

aldrig utreds. Att det därmed skapat plats för den exekutiva makten, främst polisen, och den 

politiska makten att definiera hotbilderna.
50

 Flyghed skriver att detta riskerar att leda till det 

kallar för normalisering av det exceptionella.
51

 Han menar att tvångsmedel inrättas först för att 

användas mot grov och mycket ovanlig brottslighet och ofta vid exceptionella situationer. Men 

när de väl introducerats glider de längs ett sluttande plan för tillämpning mot allt lindrigare 

brottslighet, den grövsta brottsligheten blir därmed trendsättare när det gäller nya tvångsmedel 

menar Flyghed.
52

 Vidare beskriver Flyghed att det sällan går åt andra hållet, d.v.s. att ett 

tvångsmedel tas ur bruk därför att den ursprungliga hotbilden försvunnit. Istället riktas 

uppmärksamhet mot nya, mer eller mindre påtagliga faror som kan rättfärdiga användningen av 

det specifika spaningsmedlet.
53

 Flygheds åsikt är att detta är ett ad – hoc förfarande, där det finns 

en länk mellan exceptionalitet och normalitet som gör att det extrema och icke representativa blir 

normalt.
54

 

 

Flyghed delar även in normaliseringen av det exceptionella i två huvudtyper: 

hotbildsnormalisering och medelnormalisering.
55

 Hotbildsnormalisering har sin grund i ovanliga 

                                                 
48 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., 248 
49 Flyghed, Normalisering av det exceptionella – ett led i den sociala kontrollens expansion. I Brottsbekämpning – 

mellan effektivitet och integritet, 47. 
50 Ibid. 47. 
51 Ibid. 47 
52 Ibid. 47 
53 Ibid. 47 
54 Ibid. 48 
55 Ibid. 48 
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och spektakulära händelser, sådana som har stort sensationsvärde och därmed får stor 

massmedial belysning. Medelnormalisering kan å andra sidan ske på två sätt. Dels när 

tvångsmedel införs mot en mycket ovanlig typ av brottslighet för att sedan utvidgas till att även 

omfatta lindrigare former och dels när polisen tänjer på gränserna för det tillåtna.
56

 I det fallet 

riskerar lagstiftningen att hamna efter vilket kan leda till legalisering i efterhand.
57

 

 

Gällande aktörerna i tvångsmedlens expansionsprocess menar Flyghed att det går att 

utkristallisera fyra huvudsakliga aktörer i tvångsmedlens expansionsprocess: polisen, 

politikerna, kontrollindustrin och media. I stor utsträckning styrs deras agerande utifrån en 

målrationalitet, även om det finns inslag av värderationalitet. Det som utmärker samtliga är att 

de har en faktisk påverkan på brottsbekämpningens utformning där de tre förstnämnda har som 

uttalat syfte att uppnå en effektivare kontroll av brottsligheten.
58

 Flyghed anser att de fyra 

aktörernas agerande kan betraktas som bakomliggande förklaringar till normaliseringen av det 

exceptionella. Han menar att det förekommer att enstaka exceptionella händelser exploateras 

och driver utvecklingen vidare, men att dessa händelser, som är icke- händelser normaliseras till 

att bli ständigt överhängande hot. Flyghed skriver om hur det sker en demonisering av hoten, 

där de mycket onda (”terrorister”, ”organiserad narkotikabrottslighet”) legitimerar expansionen 

av kontrollen. I denna legitimering framhålls det att endast ett mycket litet antal personer 

kommer att drabbas. ”Vi”, det stora flertalet, måste skydda oss mot ”dem”, de fåtaliga men 

mycket onda brottslingarna. Det hävdas också att tillämpningen av rättssäkerhetsskäl kommer 

att vara mycket restriktiv. Men när motmedlen väl är inrättade sker ofta en successiv expansion. 

Flyghed skriver också att den som ifrågasätter detta kritiseras utifrån ett effektivitetsperspektiv 

med starka emotionella inslag. Skeptiker till polisens behov av nya metoder anklagas gärna för 

att skydda brottslingar och för att i förlängningen sakna empati med brottsoffren.
59

 

 

Att kunna föra över teoretiska begrepp från en miljö till en annan, är både vanligt och ett av 

syftena med att utveckla en teori. Men däremot inser jag att Flygheds begrepp inte är fullständigt 

applicerbar på min studie. Exempelvis är det inte polisen som begär restriktioner och det går inte 

att urskilja huruvida tanken med restriktionerna var att de från början skulle användas till 

exceptionella fall. Men huvuddragen i teorin går att finna i min studie. Främst hur åklagare (som 

                                                 
56 Flyghed, Normalisering av det exceptionella – ett led i den sociala kontrollens expansion. I Brottsbekämpning – 

mellan effektivitet och integritet, 52 
57Flyghed, Janne, Internationalisering av kriminalpolitiken. Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab. 94.årg, nr 1, 74 

– 88, 83 
58 Ibid. 83 
59 Flyghed, Normalisering av det exceptionella – ett led i den sociala kontrollens expansion. I Brottsbekämpning – 

mellan effektivitet och integritet, 67 
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arbetar tätt med polisen) använder sig av tvångsmedel i brottsbekämpningen. De tvångsmedel de 

använder sig av är i sin tur lagstadgade av politikerna, de som enligt Flyghed definierar 

hotbilden.
60

 Exakt när restriktionerna började tillämpas och vad deras ursprungliga syfte var är 

svårt att utröna. Men enligt både CPT och några av de åklagare jag intervjuat framgår att 

tillämpningen av restriktionerna har ökat. Sett till kriminalvårdens egen statistik om restriktioner 

framgår det att ca 45 procent av alla intagna på häkten i Sverige har restriktioner.
61

 Däremot är 

inte mitt syfte heller att studera huruvida det faktiskt har skett en ökning av tillämpning, om den 

har gått från det exceptionella till att normaliseras. Därmed anser jag att begreppet är tillämpbar 

på min studie.  

6 Metod 

6. 1 Val av metod 

I föreliggande studie har jag valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där jag 

utgått från en förberedd intervjuguide som återspeglar syftet med uppsatsen.
62

 Orsaken till att jag 

valde denna metod beror på att jag ville ge intervjupersonerna en möjlighet att tala fritt men ändå 

med en någorlunda given struktur. Semistrukturerade intervjuer fokuserar i första hand på 

intervjupersonens upplevelse av deras livsvärld.
63

 Därmed utgår jag från vad Kvale och 

Brinkmann kallar ”resenärsperspektivet”. I intervjun samlar jag inte in kunskap, utan jag är 

också med och konstruerar den, kunskapen uppstår och konstrueras därmed i interaktionen 

mellan mig och intervjupersonen.
64

 Enligt den postmoderna epistemologin finns inte kunskap 

inne i en person utan existerar i relationen mellan människor.
65

 

6. 2 Intervjuguide 
Till intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide som var ett manus för ”intervjuscenen”, 

d.v.s. det var en översikt över de ämnen jag ville täcka och förslag på frågor jag tänkte ställa.
66

 

Frågorna var dock konstruerade i relation till mitt syfte som studien är skapad kring. För att 

besvara syftet formulerade jag tre forskningsfrågor som finns med i min intervjuguide och till det 

underfrågor. Vid konstruering av frågorna tillämpade jag det Kvale kallar för tratteknik.
67

 

                                                 
60 Flyghed, Normalisering av det exceptionella – ett led i den sociala kontrollens expansion. I Brottsbekämpning – 

mellan effektivitet och integritet, 47 
61 http://www.kriminalvarden.se/sv/Statistik/Restriktioner/Statistik-restriktioner/ (2012-05-09). 
62 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 301. 
63 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 18. 
64 Ibid. 322 
65 Ibid. 69 
66 Ibid. 146 
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Orsaken till att jag valde denna teknik beror på att jag ville börja med en öppen och positiv 

interaktion där jag kunde bilda en relation mellan mig och intervjupersonen. Detta för att minska 

ett möjligt obehag när jag väl gick på det svårare och mer känsliga frågorna. 

Under intervjuns gång var jag dock ändå flexibel i mina frågor, vissa av frågorna i 

intervjuguiden valde jag att inte ställa då jag bedömde att de redan besvarats och andra la jag till 

då de föll sig naturligt under samtalets gång.68  

6. 3 Intervjupersoner  

För att få tag i intervjupersoner till min studie skickade jag ett e-postmeddelande till de ansvariga 

för Stockholms fem åklagarkammare samt åklagarkammaren i Uppsala. Innan jag skickade e-

postmeddelandet till dem hade jag telefonkontakt med varje ansvarig och då blivit ombedd (i 

några fall erbjöd jag mig själv) att skicka ett brev med en presentation av mig själv som de 

senare kunde skicka ut till varje åklagare på avdelningen. Ganska omgående fick jag svar från 

sex åklagare från tre olika åklagarkammare som var villiga att ställa upp. Alla åklagare förutom 

en var insatta i CPT: s kritik.  

6. 4 Genomförande 

Alla sex intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, de hade då själva fått 

välja tid och plats för intervjun. Varje intervju tog ca 60 minuter.  

Jag upplevde att stämningen mellan mig och intervjupersonen var behaglig och många gånger 

kändes det mer som ett samtal än en intervju. Kvale skriver att experter som är vana att bli 

intervjuade lätt kan försöka ta kontrollen över intervjusituationen,
69

 något jag aldrig upplevde i 

mina intervjuer. Jag var även medveten om min ringa ålder och kände en viss nervositet att den 

skulle påverka intervjusituationen genom att denne inte skulle mindre respekt för mig som 

intervjuare. Detta skedde inte en enda gång under mina intervjuer, trots att många av mina 

intervjupersoner var betydligt äldre och erfarnare. Tonen var alltid trevlig och jag kände mig väl 

bemött och respekterad i min forskarroll.  

De typer av frågor jag ställde varierade under intervjuns gång. Inledningsvis berättade jag om 

mig själv, uppsatsen och dess syfte. Därefter bad jag varje åklagare berätta om sig själv, sin 

arbetserfarenhet och vad hen har för erfarenhet kring restriktioner, dvs. jag ställde en inledande 

fråga. Kvale skriver att fördelen med inledande frågor är att de kan ge spontana och rika 

beskrivningar där intervjupersonen återger vad hen upplever som de viktigaste aspekterna av det 
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som undersöks.70 Jag ställde även uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerade, direkta 

och indirekta.71 Genom att variera olika typer av intervjufrågor går det att få ett annat djup i 

intervjun och få ut mer av intervjusituationen. 

En del av de frågor jag ställde var även av det ledande slaget, även om jag försökte undvika det. 

Detta för att jag inte ville att intervjupersonen skulle svara på ett visst sätt, något som är en risk 

vid ledande frågor.72 Trots det skriver Kvale att tvärtemot den allmänna uppfattningen lämpar sig 

den kvalitativa forskningsintervjun väl för att ställa ledande frågor i syfte att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Därmed behöver 

inte ledande frågor minska intervjuns reliabilitet utan snarare öka den.73 

6. 5 Etik 

Under arbetet med denna uppsats har jag följt de fyra forskningsetiska rekommendationerna som 

Vetenskapsrådet har rekommenderat. Det första av de fyra kraven är informationskravet, vilket 

jag följde genom att jag informerade de som jag skulle intervjua om mitt syfte med 

undersökningen redan i det e-postmeddelande jag skickade ut till alla åklagarkammare. Jag 

gjorde det också innan vi började med intervjun genom att jag informerade intervjupersonerna 

om syftet med intervjun och hur den senare skulle användas.
74

 Vidare informerade jag 

intervjupersonerna att de hade rätt att avbryta intervjun när som helst och för det ifall de 

upplevde vissa frågor som obehagliga eller kände motvilja att besvara dem att de inte behövde 

svara.
75

 Det andra kravet, konfidentialitetskravet kräver att varje intervjuperson och dennes 

information ska behandlas konfidentiellt. Detta krav följde jag genom att jag i e-postmeddelandet 

förklarade att alla intervjupersoner var anonyma, sedan informerade jag dem om detta än en gång 

innan intervjuns början. Jag förklarade att de var fullständigt anonyma, att enbart jag skulle ha 

tillgång till inspelningen och sedan transkriberingen. Jag informerade dem även att delar av 

transkriberingen skulle publiceras i uppsatsen, men då skulle de avidentifieras att inget namn, 

arbetsplats eller kön
76

 skulle framgå. Vidare är det ingen, förutom jag som känner till identiteten 

på intervjupersonerna. Jag anser därmed att jag vidtagit alla tänkbara åtgärdar för att garantera 

intervjupersonernas konfidentialitet.
77

  

                                                 
70 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 50. 
71 Ibid. 150. 
72 Ibid. 187. 
73 Ibid.188. 
74 Vetenskapsrådet, 2002, 7. 
75 Vetenskapsrådet, s. 9-10, Brinkmann & Kvale, 87 
76 Det är därför jag i denna uppsats använder mig av ordet hen när jag skriver om intervjupersonerna. Detta för deras 

kön inte ska framgå och för att inte behöva skriva ut ”han/hon” varje gång.  
77 Vetenskapsrådet, s. 9-10, Brinkmann & Kvale, 88. 
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Det tredje kravet som Vetenskapsrådet rekommenderar är samtyckeskravet, det vill säga, varje 

intervjuperson som medverkar ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta.
78

 Jag anser att jag följde detta krav genom att jag sände ut en förfrågan till 

varje åklagarkammare om de ville ställa upp på intervjuer och de som ville kontaktade mig 

själva, dvs. varje intervjuperson var där frivilligt och ingen av dem fick betalt eller mottog på 

något annat sätt någon gåva för deras samarbete. Värt att tillägga är att flera av 

intervjupersonerna uttryckte uppskattning över att bli intervjuade där de poängterade vikten av 

att diskutera de frågor jag ställde till dem. De flesta gav också ett intryck av att tycka att det var 

roligt att bli intervjuade. Jag fick heller aldrig intrycket att de uppfattade mina frågor som 

obehagliga, konfrontativa eller kränkande.  

Slutligen anser jag att denna uppsats kan bidra med att förklara hur åklagare resonerar kring 

restriktioner, belysa problematiken ur deras perspektiv och därmed vidga debatten. 

Vetenskapsrådet kallar detta för forskningskravet men framhåller vikten av det alltid ska vägas 

mot individskyddskravet, dvs. att individerna som medverkar i undersökningen inte får skadas 

psykiskt, fysiskt eller kränkas.79 Då jag, som tidigare nämnt, inte märkt att någon av 

intervjupersonerna har tagit skada av att de medverkat och ingen av dem har uppgett att de 

gjorde det, ser jag inte att jag har kränkt individskyddskravet.  

6. 6 Inspelning och transkribering 

Alla genomförda intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare. Att kunna spela in 

intervjuerna gav mig en möjlighet att under intervjuns gång kunna koncentrera mig på vad som 

sades, vilka uppföljningsfrågor jag skulle ställa samt ge intervjupersonerna min fulla 

uppmärksamhet.
80

 Genom att löpande anteckna vad som sägs under en intervju kan i många fall 

störa den.
81

 Tack vare bandspelaren kunde jag ha ögonkontakt med intervjupersonerna, sitta 

avkopplat och därmed kändes det mer som ett samtal.  

Efter att alla intervjuer var genomförda valde jag att transkribera allt intervjumaterial. Att ha 

materialet transkriberat gjorde det möjligt för mig att ha det mer överskådlig och det underlättade 

även den senare analysen.  

Jag insåg ganska snabbt att arbetet med att skriva ut intervjuer är en tolkande process.
82

 För att 

göra intervjun rättvisa försökte jag i början av transkriberingen göra den så ordagrann som 

                                                 
78 Vetenskapsrådet, 2002, s.8. 
79 Vetenskapsrådet, 2002, s 5. 
80 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 147. 
81 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s 310. 
82 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 193 – 194. 
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möjligt med läten, talspråk och dylikt. Dock insåg jag senare att det inte skulle ha någon 

betydelse för min tolkning och valde därmed att inte skriva ut dessa detaljer. Att skriva ut sådana 

detaljer är snarare av vikt när fokus ligger på den språkliga stilen och den sociala interaktionen.
83

 

Utöver att ta bort de vanliga meningsutfyllnaderna har jag även skrivit om vissa citat. Detta för 

att göra dem mer lättförståeliga för läsaren.  Jag har dock i denna ändring varit väldigt noggrann 

med att citaten inte förlorar sitt värde eller göra om dem till den grad att jag sätter ord i 

intervjupersonens mun.  

6. 7 Validitet & Reliabilitet 

I relation till min studie är jag fullständigt medveten om kritiken som framförs mot kvalitativa 

intervjuer och har försökt att ta hänsyn till problemen som kan uppstå, i synnerhet problematiken 

med generaliserbarhet. Men samtidigt har syftet aldrig varit att generalisera mina resultat, tanken 

har istället varit att ta del av intervjupersonens personliga åsikter och deras upplevelser. Jag 

strävade alltså efter deras subjektivitet och därmed går det inte att generalisera. Att 

forskningsintervjuer skulle ha bristande eller helt enkelt inte vara valida håller jag inte med om. I 

kvalitativ forskning handlar validitet om huruvida jag undersöker det som är tänkt att 

undersökas.
84

 Förvisso är det alltid svårt att veta om det som är tänkt att undersökas verkligen 

har undersökts i forskningsintervjuer. Den vanligaste kritiken är att det som intervjupersonerna 

säger kan vara falskt alternativt och att det kan ha skett ett missförstånd mellan mig och 

intervjupersonen.
85

 För att undvika missförstånd, och därmed stärka validiteten frågade jag under 

och efter intervjun om jag hade uppfattad allt korrekt.
86

 Gällande huruvida intervjupersonerna 

var ärliga eller ej var mina forskningsfrågor upplevelsebaserade och där handlar det om 

individens uppfattning, inte en strävan efter en absolut sanning.
87

  

Inom den kvalitativa forskningsintervjun handlar reliabiliteten om forskningens tillförlitlighet, 

dvs. samma resultat uppnås vid ett annat tillfälle.
88

 Det handlar också om tillförlitligheten i en 

studie, att studien är genomförd på ett noggrant och bra sätt.
89

 Självklart är jag medveten om att 

intervjupersonerna skulle ge ett annat svar vid ett annat tillfälle och även ändra svaren beroende 

på vem som ställer frågan. Jag är även medveten om att en annan forskare möjligtvis hade ställt 

andra frågor och tolkat svaren på annat sätt, detta då alla har olika förförståelse. Vem som 

                                                 
83 Brinkmann & Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 197 
84 Ibid. 264 
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intervjuar och vem som blir intervjuad påverkar vilken kunskap som konstruerats.
90

 För att öka 

tillförlitligheten hos en studie och dess resultat måste forskaren alltså vara transparent med 

tillvägagångssättet, vara öppen med eventuella problem och dilemman som kan ha uppstått under 

studiens gång. För att kunna stärka min studies reliabilitet har jag försökt vara så transparent som 

möjligt, ärlig om genomförandet och försökt presentera mina resultat på ett lättförståeligt sätt.   

6. 8 Intervjuanalys  
När jag hade transkriberat intervjuerna kunde jag identifierat de tre gemensamma teman som  jag 

tidigare skapat i min intervjuguide: åsikter om restriktioner, svar på kritiken och säkerhet. Med 

dessa strukturerade jag upp svaren i resultat- och analysdelen för att sedan kunna jämföra och 

analysera dem bättre. Detta tillvägagångssätt är starkt influerat av hermeneutiken, där texter 

förstås genom att forskaren ser till både helhet och enskilda delar av en text. Denna process 

kallas för ’den hermeneutiska cirkeln’ inom Hermeneutiken.
91

 

7 Resultat och analys 

Nedanstående resultat och analys redovisas med hjälp av fem separata teman som utgår från de 

tre teman jag skapade i intervjuguiden, detta då de fångar upp relevanta delar för att kunna 

uppfylla mitt syfte. I resultatet och analysen presenterar jag intervjupersonernas åsikter och 

argument med hjälp av citat utifrån tematiseringen. Jag har i resultat- och analysdelen varit 

noggrann med att inkludera alla intervjupersoners svar, samt så har jag efter längre citat skrivit 

ut vilken åklagare som har uttalat sig. Detta för att lättare kunna skapa en bild över de olika 

intervjupersoners åsikter för läsaren.   

7. 1 Restriktionernas nödvändighet 
Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fick en möjlighet att berätta vad de hade för 

erfarenheter och åsikter kring restriktionerna. Detta gjorde jag dels för att etablera en relation till 

dem, dels för att själv få en uppfattning på hur insatta de var kring problematiken gällande 

restriktionerna, dels var de stod i frågan.  

Samtliga intervjupersoner var överrens om att restriktioner var någonting som behövdes, en 

förutsättning för att kunna utreda brott. En intervjuperson förklarade sin inställning till 

restriktionerna med att säga att; ”allt som oftast tycker jag restriktionerna är nödvändiga”. 

Inställningen till restriktionerna var så gott som samma bland intervjupersoner men de 

motiverade dem olika. En intervjuperson ansåg att det inte finns något alternativ till dem och 
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därmed måste användas samt att de inte används i för stor utsträckning. En annan intervjuperson 

uttryckte sin åsikt på följande sätt.  

”Jag är inte beredd att sluta att använda mig av restriktioner så länge som vårt 

rättegångssystem ser ut som det gör. Då får man börja i den änden och tänka, ska vi ha 

något annat system för det här […]. (Åklagare C) 

 

Hur brott skulle lösas utan restriktioner var ett ämne samtliga intervjupersoner tog upp, en 

intervjuperson menade att avsaknaden av restriktioner skulle kunna leda till förödande 

konsekvenser. 

”Samtidigt så tror jag att... om man nu skulle ta bort restriktioner helt och hållet, att man 

inte kan vara anhållen på kollusionsfara helt enkelt, att det inte är ett häktningsskäl 

längre. Jag tror inte man skulle kunna överblicka idag vad det skulle få för konsekvenser, 

och det tror jag gör att det finns en stor oro mot att peta för mycket i det här. För att, jag 

tror att många åklagare, domare och advokater skulle nog hålla med om att det skulle bli 

betydligt svårare att nå fällande domar i allvarlig brottslighet. Det skulle verkligen vara 

att gå kanske de grovt kriminellas ärenden i det här fallet”. (Åklagare F) 

 

Alla intervjupersoner var också måna om att betona värdet av restriktionerna vid brottsutredning, 

att utan dem skulle det vara omöjligt att trygga förundersökningen. Att tillämpa tvångsmedel för 

att exempelvis nå en effektivare brottsutredning kan förstås i ljuset av det Janne Flyghed skriver, 

om hur aktörerna i tvångsmedlens expansionsprocess agerande just styrs utifrån det han kallar 

för målrationalitet, dvs. att uppnå en effektivare kontroll av brottsligheten.
92

 

 

Åklagaren F uttalande att en förändring av tillämpningen gällande restriktioner skulle vara ”att 

gå de grovt kriminellas ärenden” är ett väldigt intressant. Detta är nämligen något Janne Flyghed 

också tar upp, han skriver att alla som ifrågasätter användandet av tvångsmedel kritiseras och 

anklagas för att skydda brottslingar. För att sen i förlängningen sakna empati med brottsoffren.
93

 

 

Som tidigare nämnt betonade alla intervjupersoner vikten av restriktionerna vid 

brottsbekämpningen. Peter Scharff Smith, som exempelvis tar upp Danmark som likt Sverige 

också tillämpar restriktioner, skriver att bevisen tyder på att användning av isoleringscell under 
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mellan effektivitet och integritet, 67 



 

30 

 

förundersökning i första hand är en produkt av tradition och historia, inte en rationell, 

evidensbaserad praxis.
94

  

 

Han håller förvisso med om att det är svårt och troligen kontraproduktivt att helt förbjuda 

isolering, samtidigt utgör det en anmärkningsvärd demonstration av statsmakten, vilket lätt kan 

leda till missbruk och ibland kränkningar av mänskliga rättigheter.
95

 Att statsmakten 

demonstrerar sin makt var något en intervjuperson inte såg ett problem med. Hen ansåg snarare 

att statsmakten ska ha rätt att begränsa personers kommunikation med omvärlden. Att denna 

demonstration skulle kunna leda till missbruk och kräkningar av mänskliga rättigheter var det 

inget intervjupersonerna som höll med om utan ansåg det vara helt främmande.  

 

Att intervjupersonen inte höll med om att statsmaktens möjligheter till att begränsa olika 

individers kommunikation kan leda till missbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter skulle 

också kunna förstås utifrån det Smith skriver. Han nämner att de Skandinaviska ländernas ovilja 

att ta till sig exempelvis kritik gällande brott mot de mänskliga rättigheterna, just för de har en 

bild av sig själva som humana och rättstrogna. Därmed går det att förstå varför 

intervjupersonerna är helt främmande inför det faktum att exempelvis Sverige skulle kunna 

missbruka makten eller kränka individers rättigheter. Det är en bild som helt enkelt inte 

korrelerar med synen som nästan alla verkar ha på Sverige.  

7.2 Att ”knäckas”96 

En del i den kritik CPT framförde var att ett flertal av de intagna upplevde att restriktionerna var 

till för att ”knäcka dem”, att få dem att erkänna helt enkelt.
97

 Att använda sig av restriktioner för 

att få fram erkännanden är också något Scharff Smith nämner, han menar att oavsett 

tvångsmedlens syfte går det inte att betvivla effekten av användandet, dvs. påtryckningen är 

reell, oavsett grundtanken med restriktionerna. Han stödjer detta argument på en dansk studie 

som fastslog att häktesintagna mer eller mindre alltid erkänner ifall de satt isolerade, och att 

flertal av dem enbart erkände för att slippa isoleringen. 

När jag tog upp detta med mina intervjupersoner fick jag olika svar på hur de resonerade kring 

detta. Åklagare A uttryckte sig på följande vis; 

                                                 
94 Scharff- Smith, Prison and Human Rights: The Case of Solitary Confinement in Denmark and the US from the 

1820s Until Today. I Human rights in turmoil: facing threats, consolidating achievements: International studies in 

human rights, Stéphanie Lagoutte., Hans-Otto Sano., och Peter Scharff Smith (red.), 221 – 248., 248 
95 Ibid. 223 
96 För mer information om begreppet ”knäckas” se kapitel 3 Kritiken, sid 13 
97 Värt att notera att vid ett erkännande återkallas restriktionerna  
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”Ja, det tror jag faktiskt att dom gör, det är en effekt. Och om det i det ligger knäcka 

så…ja, i så fall tror jag att restriktionerna är ett medel att nå dit. Därför att en person som 

sitter frihetsberövad till exempel för ett grovt narkotikabrott och kanske börjar förstå efter 

ett tag att nu pekar alla pilarna på mig här och jag har liksom ingenting att vinna på det 

här längre, då kanske de erkänner, och det är faktiskt ganska vanligt.” (Åklagare A) 

 

Jag tolkar Åklagare A: s svar som att restriktionerna faktiskt fungerar som ett medel för ett 

erkännande. Men hen menar snarare på att den intagna erkänner för att han inser att han inte 

har något att vinna på det, dvs. erkännandet handlar inte om att den intagna blir knäckt. 

Oavsett är detta oerhört intressant, för precis som Scharff Smith skriver är påverkan reell även 

om syftet i dessa åklagares fall inte har varit att utöva påtryckning.  

Åklagare E resonerade helt annorlunda; 

”Alltså så är det ju naturligtvis inte, det har jag aldrig hört talas om måste jag säga. 

Dessutom finns det uttryckliga förbud mot sådana typer av påverkan. Jag tror till exempel 

att försvaret brukar använda det här som argument i rätten. Att till exempel försvaret… det 

är ju deras uppgift de ska ju arbeta för sin klient, men dom kan ju ibland antyda att här 

finns inga alls skäl att ha vare sig häktning eller restriktioner. De antyder också att 

personer sitter för just bekännelser, det är ett känt, eller en fras som förekommer ofta. Och 

jag tror väl där många gånger att det här plockar ju de misstänkta upp och för vidare” 

(Åklagare E) 

 

Där verkar hen snarare mena på att de svar CPT fått av intagna är ett resultat av en försvarstaktik 

som försvarsadvokater tillämpar och intagna senare plockar upp.  

7.3 Förändrad tillämpning av restriktionerna 
Gällande ökning av tillämpningen av restriktioner ansåg några av intervjupersonerna att en viss 

ökning kan ha skett men att ökningen är ett gensvar på den allt grövre kriminaliteten som verkar 

förekomma. 

” […] kanske en något ökad användning beroende på att brottsligheten har ju tendenser 

att bli något grövre och mer internationell, och mer organiserad. Det finns fler gäng och 

det finns fler grupperingar och nätverk som sysslar med brott, man har fler misstänkta i 

samma ärende och då blir det vanligare med restriktioner” (Åklagare B) 

 

En annan intervjuperson går i samma linje som åklagare B och menar på att synen på brottslighet 

har förändrats och därmed kan tillämpningen av restriktionerna också ha ökat.  

”Familjevåld utreds idag på ett helt annat sätt än vad det gjordes på 90-talet man har tagit 

det på allvar på ett annat sätt”(Åklagare A) 

 

Åklagare A fortsatte att förklara att hen ansåg att säkerhetstänkandet och restriktionerna är en 

följd av att synen på brottslighet har förändrats. Att det i dagsläget finns en helt annan ambition 
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från samhällets sida att utreda brott och lagföra brottslingar. Detta har i sin tur lett till att polis 

och åklagare har ”skruvat” upp ambitionerna när det kommer till brottsbekämpning. I synnerhet i 

de fall som anses vara av känslig karaktär, exempelvis familjevåld och våldtäkt, effekten där kan 

ha blivit att restriktionerna tillämpas mer. 

 

Jag tolkar dessa åsikter som att några av mina intervjupersoner anser att tillämpningen av 

restriktionerna har ökat eftersom den grova brottsligheten har ökat, att ökningen i så fall skulle 

vara ett gensvar på den allt grövre kriminaliteten som verkar förekomma och att den potentiella 

ökningen av restriktioner skulle kunna förklaras genom att en viss kriminalisering har skett 

genom åren.  

 

Intrycket mina intervjupersoner gav mig var att användandet av restriktioner är normaliserat att 

det inte längre går att se att det någonsin varit exceptionellt. Exempelvis sa en intervjuperson i 

början av intervjun att: 

”Restriktionerna? Ja men det använder vi ju... inte dagligen skulle jag vilja säga, men de 

är frekvent förekommande så är det ju.”(Åklagare E) 

 

Men senare i intervjun menade hen på att restriktioner enbart används i undantagsfall och att 

ingen överanvändning förekommer. En annan intervjuperson menade dock att det kan ligga 

något i det faktum att exceptionella tvångsmedel normaliseras medan en tredje intervjuperson 

förvisso tyckte att vi har blivit mer säkerhetsmedvetna men att det är svårt att urskilja hur långt 

detta har gått. 

”Jag tror att i vissa fall så har vi blivit mera säkerhetsmedvetna och då tänker jag framför 

allt på utpressningsfall, när det är fråga om gängkriminalitet, alltså allvarlig, Hells Angels 

eller Bandidos eller Black Cobra eller någonting. I de fallen så tror jag att 

säkerhetstänkande är berättigat, om det sen har spillt över på andra, det kan inte jag svara 

på” (Åklagare A) 

 

Att tvångsmedel införs från början mot en ovanlig typ av brottslighet för att sedan utvidgas till 

att omfatta även lindrigare former av brottslighet är vad Janne Flyghed kallar för 

medelnormalisering.
98

 I detta fall skulle den ovanliga typen av brottslighet vara den grova 

kriminaliteten. Vilket i detta fall visar sig stämma då exempelvis åklagare A poängterar att 

familjevåld idag utreds på ett helt annat sätt samt tas på större allvar. Familjevåld i sig är en 

allvarlig kriminalitet men benämns ändå inte som grov kriminalitet i den juridiska meningen. 

Ändå är det just familjevåld flera av intervjupersonerna använder som exempel när de talar om 
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behovet av restriktioner. På så sätt går det att bekräfta det Flyghed skriver om hur tvångsmedel, 

som först används mot exempelvis grov kriminalitet såsom gängverksamheter, utvidgas till att 

omfatta annan form av brottslighet, i detta fall familjevåld.  

 

Resonemangen om att åklagare har ”skruvat” upp ambitionerna när det kommer till 

brottsbekämpning, speciellt i fall av känslig karaktär, exempelvis familjevåld och våldtäkt, går 

att förstå utifrån det Peter Scharff Smith skriver om hur den nya "tough on crime" diskurs verkar 

vila mer på nya "känslor" och populism än på en modern brottskontroll. Den nya 

strafforienterade kriminalpolitiken verkar antas i första hand för att uppfylla eller skapa 

offentliga känslor av rättvisa och brottslighet, huruvida brottsligheten kontrolleras är nästan 

irrelevant.
99

  

 

Dock vill jag poängtera att intervjupersonerna aldrig uttryckt åsikter om att de ser restriktionerna 

som ett medel för att skapa en känsla av rättvisa. De var alla överrens om att restriktioner är en 

förutsättning för att brottsligheten ska kunna lösas, och var noga med att poängtera detta. Att 

kunna kontrollera brottsligheten är den huvudsakliga prioriteringen, inte att skapa offentliga 

känslor av rättvisa. Några av intervjupersonerna uttryckte snarare att vinsten, dv s. att bedriva en 

lyckad förundersökning och därmed kontrollera brottsligheten vägs mot att vissa individer 

påverkas negativt av restriktionerna. Den så kallade proportionalitetsprincipen som just handlar 

om att skälen för frihetsberövandet alltid ska ställas i relation till de olägenheter 

frihetsberövandet innebär för den misstänkte.
100

 

 

7.4 Ett svar på kritiken 
Även om inställningen till kritiken varierade bland mina intervjupersoner fann jag att samtliga 

delade inställningen till att den var obefogad och överflödig. Däremot välkomnade en 

intervjuperson kritiken och resonerade på följande sätt;  

”Jag tror att det säkert finns berättigad kritik i det, det tror jag att det gör, det gör det 

säkert. Jag ser kritiken som ett skäl för oss att tänka extra noga på det här, och framför allt 

tänka på när vi kan lätta upp restriktionerna för folk som sitter på kollusionsfara, att vi 

efterhand släpper mer och mer på restriktionerna.” (Åklagare A). 
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Även de andra intervjupersonerna uttryckte vaga åsikter om att kritiken må vara någorlunda 

befogad, men de flesta stod fast vid att kritiken var obefogad.  

Jag: Men anser du att kritiken är befogad? 

Åklagare F: Nej 

Jag: Inte det minsta? 

Åklagare F: Nej 

 

Åklagare F fortsätter förklara att orsaken till att Sverige mottager denna kritik beror på en ovilja 

från CPT: s sida att acceptera Sveriges rättssystem. Han förklarar det som att; 

 ”[…] jag delar inte den kritiken. Jag tycker att om man utifrån sina utgångspunkter inte 

accepterar det svenska systemet […]. Ur mitt perspektiv så saknar det ju helt betydelse, 

den svenska åklagaren är att jämställa med en kontinental förundersökningsdomare och 

dom får ju ingen kritik för den här typen av beslut... så som jag har förstått det.”  

 

Åsikten om att Sverige kritiseras enbart p.g.a. sitt annorlunda rättssystem förs fram av flera 

intervjupersoner som snarare resonerar kring kritiken som ett missförstånd.  

”Jag vet att en hel del andra länder inte har dom här möjligheterna till restriktioner som 

vi har, och jag kan tänka mig att, jag har en känsla av att vid anglosaxisk rätt exempelvis 

så har man inte möjligheter till restriktioner på samma sätt. Och jag kan tänka mig att 

många utav dom som sitter i den här kommittén har erfarenheter från det rättsystemet och 

naturligtvis undrar då vad är det här? Jag skulle kunna inbilla mig det, men nu är jag ute 

och gissar” (Åklagare D) 

 

En annan genomgående åsikt bland intervjupersonerna var att de ansåg kritiken i viss mån vara 

löjlig, i synnerhet då ett flertal ansåg att situationen på fängelser runtom i världen är värre.  

Åklagare C: Ja jag tycker att... jag kan ha förståelse i och för sig och samtidigt så kan jag 

tänka att situationen totalt sett på häkten i Sverige måste ju vara så mycket bättre än på så 

många andra håll så jag kan känna... nu vet jag inte hur andra länder kritiseras, men…  

Jag: Alla länder kritiseras 

Åklagare C: Ja, och den här, det här problemet har man på andra håll där man sitter, jag 

har ju besökt häkten på olika ställen också känner att, ska dom kritisera oss liksom? När 

det finns, det är ju verkligen förskräckliga förhållanden på andra ställen. Men jag förstår 

ju att det är just isoleringen som är ganska så unik för Sverige och att det är den som vi får 

kritik för  

Åklagare C: Jag tror många tänker så här som jag, att jaja dom kan kritisera oss för vi är 

i alla fall mycket bättre än alla andra! Lite så, det tror jag 

 

Denna inställning, eller motvilja till att mottaga kritiken kan tolkas utifrån det Peter Scharff 

Smith skriver i boken Penal Exceptionalism. Han skriver att det verkar finns en traditionell bild 

av att Skandinavien har en human inställning till straff. Samt att de Skandinaviska länderna är 

ovana att motta kritik gällande de mänskliga rättigheterna. Scharff Smith menar på att denna 
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ovana att mottaga sådan kritik har lett till en ovilja att acceptera den och många anser därmed att 

sådan kritik ska riktas mot övriga länder.
101

  

Intervjupersonernas åsikter om att kritik bör riktas mot andra länder istället för Sverige är vad 

Red Morgan kallar för hyckleri. Han har jämfört Skandinaviens användande av restriktioner med 

Israels användande av s.k. ”måttlig fysiks påtryckning” mot terroristmisstänkta. En metod som år 

1999 förbjöds av Israels högsta domstol. Det vill säga, Sverige tillämpar metoder som i andra 

länder är förbjudna enligt lag.
102

 Att isolering använts i Sydafrika under apartheidtiden, forna 

Sovjet samt i USA:s krigsföring mot terrorismen i just syftet att få fram erkännande
103

 var heller 

inget som intervjupersonerna reflekterade över när de framförde sina åsikter om att andra länder 

behandlar sina intagna betydligt värre. 

7.5 Att ta konsekvenserna 
Grunden i CPT: s kritik är de negativa påföljder som drabbar de intagna som sitter med 

restriktionerna.  Alla intervjupersoner var väl insatta i hur de intagna påverkades, men 

inställningen till denna påverkan varierade. 

Åklagare A: Det där är någonting som stör mig, och jag kan säga att det är inte kul när 

man vet att en kille hamnar på psyket t.ex., det är inte alls kul, det är jobbigt, det är det. 

Jag: Men du fortsätter att använda det? 

Åklagare A: Ja… det gör jag, och det handlar ju om i det läget att hålla fokuset på att vad 

det är för typ av brott. Vi får inte göra det på bagatellartade brott alltså, då ska man 

släppa dom i såna fall. Det är aldrig värt att riskera någons hälsa så till den grad att de 

blir mentalt knäckta av att sitta med… det är det inte värt alltså, då kan man ju förstöra 

någon för livet kanske. 

 

Några av intervjupersonerna uttryckte likt ovanstående en oro kring de intagnas påverkan av 

restriktionerna. De resonerade i likhet med åklagare A att den negativa påverkan är en orsak till 

att eftertanke krävs vid användandet av restriktioner, i synnerhet då det rör sig om unga 

brottsmisstänkta.  En intervjuperson menade att den intagna kan lida av psykiska problem redan 

innan häktningen och att detta kan vara förklaring till CPT: s resultat. 

”Sen är det väl så att den som nu har begått ett allvarligt brott, den mår ju ofta dåligt av 

andra skäl än att vara frihetsberövad. Många gånger så mår man ju dåligt redan innan 

man begick brottet. Det är ju människor som inte är helt friska, så att, när man intervjuar 

dom, det är klart att dom mår dåligt” (Åklagare F) 
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Andra intervjupersoner resonerade som att restriktionerna är en följd av brottet den intagna 

begått, att det är en slags konsekvens den intagna helt enkelt får ta.  

Åklagare B: Ja, och så är det naturligtvis, det är ingen som mår bra av o sitta i ett häkte, 

det är ingen som mår bra av restriktioner men samtidigt när man väl blir häktad så finns 

det väldigt stark misstanke om att man har gjort sig skyldig till ett åtminstone allvarligt 

brott  

Jag: Betyder det då att det rättfärdigar detta? 

Åklagare B: Ja, det är min uppfattning, absolut. Sen måste man som åklagare naturligtvis 

alltid måste begränsa skadeverkningar och försöka göra det så lindrigt som möjlig, utan 

att så att säga få den här risken för att utredningen förstörs. Men... annars ser jag inga 

som helst problem med tillämpningen av restriktioner. 

 

Liknande argument framfördes av så gott som alla intervjupersoner. De uttryckte sig alla olika 

men de flesta menade att restriktioner dels är en konsekvens från samhället, något som går hand i 

hand med häktningen. Dels att de är också (som ovan nämnts) en klar förutsättning för att lösa 

brottsligheten. Att vissa individer påverkas negativt av detta förklarar fler intervjupersoner 

uppvägs av att utredningen kan skötas effektivt.  

Jag: Men betyder det att ändamålet helgar medlen? 

Åklagare F: Jag skulle vilja uttrycka mig så här att, det men och intrång som 

häktningsinstitutet inklusive restriktionerna medför... står i rimlig proportion till det som 

står att vinna helt enkelt, att man kan säkerhetsställa att man kan få en lagföring på en 

person som har begått ett grovt brott 

 

Dessa åsikter kan vid första anblick framstå som enormt rationaliserande, faktum en individ 

påverkas oerhört negativt försvinner någonstans i den rimliga proportionen. Men jag tror 

istället att dessa åsikter kan förstås ur det Scharff Smith skriver om Vivian Stern uttalande om 

att fängelser är ett ”utmärkt” ställe för avhumanisering.
 104

 

 

En annan intervjuperson såg det som att begå en brottslig handling är på sätt och vis detsamma 

som att göra avkall på sina rättigheter. 

”[…]har man begått ett brott då har man ändå berövat någon annan sina rättigheter. Ja, 

jag ser egentligen inte riktigt problemet med att, jag tycker man har gjort ett val, att man 

har valt att begå ett brott och då får man ta de konsekvenser som följer av det handlandet” 

(Åklagare E) 

Att restriktioner värnar om brottsoffrens rättigheter genom att de är en förutsättning för en 

lyckad utredning. Detta förstås väl i ljuset av det Schoultz skriver om begreppet ”worthy” och 

”unworthy victims”, hur denna dikotomi kan användas för att förstå hur vissa individers 
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mänskliga rättigheter inte anses skyddsvärda på samma sätt som andras
105

. Eller Goodey som 

skriver att “criminal offenders” inte inkluderas i den traditionella synen på vem som är ett 

offer.
106

Nu ansåg förvisso igen intervjuperson att intagna inte är berättigade till rättigheter. Men 

flera av dem förde resonemang som gick i de banorna, att de gäller att värna om samhällets och 

brottsoffrens rättigheter. Dessa resonemang för tankarna till att samhällets och brottsoffrens 

rättigheter blir mer skyddsvärda, i och med att hänsyn inte tas till de negativa påföljder 

restriktioner ger. Därmed ges intrycket av att brottsoffer är ”worthy victims” i och med att de har 

blivit utsatta för brott och det är de ska få upprättelse genom att förövaren döms. Medan de 

intagna är offer på så sätt att de påverkas negativt av restriktionerna, men orsaken till deras 

påverkan anses vara självförvållande och därmed är de ”unworthy victims”. 

Denna strävan att garantera en tryggad förundersökning, även på bekostnad av vissa enskilda 

individers välmående som flera av intervjupersonerna ger uttryck för är något som Scharff Smith 

tar upp. Han skriver hur historien om isolering illustrerar hur stater ibland kan prioritera 

kontrollen över brottsligheten framför de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten. 
107

 

En annan intervjuperson uttryckte sin åsikt rörande detta ämne på följande sätt; 

”Jag tycker att det ska finnas en möjlighet till att till exempel beröva någon frihet om dom 

begår ett allvarligt brott genom att till exempel döma till fängelse. Jag tycker att är man på 

sannolika skäl misstänkt för brott, och för att kunna ha en effektiv utredning så tycker jag 

också att statsmakten har rätt att begränsa den här personens kommunikationer med 

omvärlden, jag ser egentligen inga problem med det”. (Åklagare E) 

 

Min tolkning av intervjupersonernas åsikter i detta ämne är de tillämpar 

proportionalitetsprincipen i högsta grad.  För dem är målet att bedriva en lyckad 

förundersökning, även om det må vara på bekostnad av ett antal individers välmående. Dock 

tolkar jag svaren som att några av intervjupersonerna anser att restriktionerna inte är skadliga 

eftersom uppsåtet från åklagarnas sida inte är att tillföra skada utan att bedriva samhällsnytta. 

Åklagare B: s uttalande belyser detta väl. 

Jag: Tror du att restriktionerna skulle kunna vara ett brott, eller en kränkning av 

rättigheterna? 

Åklagare B: Nej!  

Jag: Inte alls? 

Åklagare B: Ja, man ska säga så här, att om man ålägger restriktioner utan att det finns 

någon grund, bara för att jävlas, ja då är det klart att det är en kränkning av 
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Europakonventionen naturligtvis. Men tillämpar man dom på rätt sätt så är det absolut 

ingen kränkning  

Jag: Så du menar... om jag bara förstår det här rätt, så du menar att samma form av 

restriktioner, man tillämpar dom på goda grunder, det är inte en kränkning av dom 

mänskliga rättigheterna? Men om man gör det, samma former av restriktioner, men utan 

goda grunder så är det brott? 

Åklagare B: Ja det är min uppfattning, man kan alltså begränsa fri och rättigheter genom 

lag 

Jag: Så det är uppsåtet som styr huruvida man… 

Åklagare B: Nej inte uppsåtet, utan behovet skulle jag vilja säga 

Jag: Okej... så man väger behovet av samhällsnyttan mot... 

Åklagare B: Ja 

 

Samtidigt tolkar jag åklagare B:s uttalande om att det går att begränsa fri och rättigheter 

genom lag som att staten kan göra vad den vill mot medborgaren, så länge det är lagstadgat. 

Som om kränkningar av de mänskliga rättigheterna bara är en kränkning om de inte är 

lagstadgade. För åklagare B verkar tanken om att Sverige skulle kunna kränka mänskliga 

rättigheter (även om tvångsmedlen är lagstadgade) vara så pass främmande. Detta skulle 

återigen kunna förklaras av Scharff Smith, som tidigare nämnts, han menar att de 

Skandinaviska länderna är ovana att motta kritik gällande de mänskliga rättigheterna och att 

denna ovana att mottaga sådan kritik har lett till en ovilja att acceptera den.
108

 Men denna 

ovana skulle också kunna förklara varför åklagare B anser att restriktionerna inte är ett brott 

mot de mänskliga rättigheterna eftersom de dels drivs på ”goda” grunder samt är lagstadgade. 

 

8 Avslutande diskussion 

Min slutsats utifrån de åsikter och resonemang jag tog del av visar på tre gemensamma åsikter 

hos intervjupersonerna. Först och främst var alla intervjupersoner överrens om att 

restriktioner är en förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik förundersökning. Att 

inte använda sig av dem skulle kunna leda till katastrofala konsekvenser. Några av mina 

intervjupersoner var nöjda med det system som idag existerar i Sverige, medan andra menade 

på att de använder sig av de metoder som finns till hands för att de måste. Så länge det 

svenska rättsystemet ser ut som det gör kommer restriktioner att användas. 

 

Ett flertal av dem ansåg att kritiken Sverige får av bl.a. CPT är obefogad och snarare ett 

resultat av att Sverige tillämpar annan rättspraxis än övriga medlemsländer. 
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Slutligen ansåg de flesta också att det är beklagligt att individer far illa av restriktionerna men 

i jämförelse men vad som kan vinnas, nämligen en lyckad förundersökning, väger tyngre än 

intagnas psykiska mående. Ingen av intervjupersonerna uttryckte att de intagna får skylla sig 

själva, men undermeningen var densamma dvs. har du begått ett brott får du ta 

konsekvenserna av det vilket är i detta fall restriktioner.  

 

Tillämpningen av restriktioner är en komplex fråga med många aspekter. Precis som många 

av intervjupersoner poängterade ser jag hur viktigt det kan vara att en intagen är isolerad för 

att inte kunna påverka utredningen. Många av dessa individer som är ålagda restriktioner har 

begått grova brott och den enda möjligheten att tillfredsställande bedriva förundersökningen 

är genom att ålägga restriktioner. En viktig fråga i detta sammanhang är om en individ genom 

att begå brott gör ett avkall på sina rättigheter? Det riskabla med sådana tankegångar är att det 

i så fall skulle tillåta stater att behandla intagna hur som helst. Däremot leder dessa 

tankegångar till en intressant diskussion och visar på den tunna och svåra linje många 

åklagare balanserar på. Att å ena sidan kunna garantera de intagnas rättssäkerhet och å andra 

sidan brottsoffren och samhällets rättstrygghet är inte ett enkelt jobb. I den balansgången är 

det naturligt att någons säkerhet måste bli lidande för att den andres ska kunna garanteras. 

 

Problemet med restriktioner är inte de som i undantagsfall åläggs grovt kriminella, utan att 

restriktionerna verkar tillämpas slentrianmässigt, dvs. att det som var tänkt att användas vid 

exceptionella fall nu har normaliserats. Några av intervjupersoner medgav någorlunda 

motvilligt att restriktionerna ibland kan användas slentrianmässigt och att de inte hävs så 

tidigt som de bör. Min uppfattning är att det snarare berodde på tung arbetsbelastning (med 

motiveringen ”vi är alla människor”) än att åklagarna faktiskt var ute efter att ”knäcka” de 

intagna. Samtidigt spelar uppsåtet ingen roll för den intagna, en dag extra i isolering är trots 

allt en extra dag, oavsett om den extradagen beror på att åklagaren helt enkelt inte varit snabb 

nog eller för att bli ”knäckt”. Precis som några av intervjupersoner nämnde måste de bli bättre 

på att häva restriktionerna i tid. 

 

Min slutsats är att restriktionerna kommer att fortsätta tillämpas i samma omfattning så länge 

systemet tillåter det. Att en verklig förändring sker är jag däremot oerhört skeptisk till. Denna 

åsikt baserar jag inte bara på mitt resultat utan snarare på forskningen som visar länders 

ofrivillighet att ge upp sin repressiva makt. Att samhället går åt ett håll där stramare tyglar 

dras åt gällande säkerhet och inskränkningar av mänskliga rättigheter bidrar till att det är svårt 
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att se att systemet kommer förändras på det sätt som det behöver för att restriktioner inte 

längre ska kunna missbrukas. Som intervjupersoner förklarade de arbetar utifrån gällande 

lagar och regler som finns, de skapar inte egna lagar och regler. Så länge lagstiftning inte 

förändras kommer ingen ändring heller att ske med restriktionerna.  

 

Däremot har jag stora förhoppningar på att CPT:s fortsatta granskning kommer leda till att 

åklagare intar en mer skärpt attityd gentemot restriktionerna, dvs. att de går tillbaka från 

normalitet till exceptionalitet.   

 

För egen del är jag tveksam till användning av restriktioner. Med uppsatsen i hand inser jag 

att jag framstår som mer kritisk än tveksam till restriktionerna även om syftet med uppsatsen 

inte har varit att kritisera intervjupersoners arbete. Trots syftet kan det uppfattas att jag i 

resultatet inte bara framstått som kritisk utan även som att jag tagit ställning gentemot 

användandet av restriktioner. Som ovan nämnt är jag snarare tveksam än kritisk till 

restriktioner eftersom åklagare har mandat att utöva makt över de intagna och att de därmed 

bör reflektera över det slentrianmässiga användandet av restriktioner. Denna normativa åsikt 

återspeglas i mitt resultat och kan uppfattas som att jag inte har lyckats vara den objektiva 

intervjuaren jag strävade efter att vara.  

 

Under studiens gång insåg jag att uppsatsen kan utvecklas på ett flertal sätt. Bland annat 

skulle det vara intressant att bedriva en mer kvantitativ undersökning och se hur användandet 

av restriktioner ser ut runtom i landet för att därefter göra en jämförelse med de övriga 

Skandinaviska länderna. En annan studie som också vore intressant att bedriva inom detta 

ämne skulle vara att granska ett eller flera länder som inte använder sig av restriktioner. Hur 

tryggar de förundersökningarna och hur ser deras uppklarningsfrekvens ut i jämförelse med 

Sverige där restriktioner används? En ytterligare studie som kan bedrivas är att intervjua 

lagstiftande makten, dvs. politiker, för att undersöka om de är villiga att genomföra större 

förändringar av lagregler utifrån CPT:s kritik eller om de, likt några av intervjupersoner, är 

nöjda med rådande systemet.  
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1; Brev till åklagare 
 

Hej, 

Mitt namn är Sandra Djukic och jag är student vid Kriminologiska Institutionen, Stockholms 

universitet. Jag har precis inlett arbete med min C-uppsats i kriminologi där jag bl.a. skriver om 

de mänskliga rättigheterna på svenska häkten. En aspekt av uppsatsen kommer att behandla 

restriktioner och då främst i ljust av den kritiken som European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) riktat mot Sverige vad gäller 

förhållanden på svenska häkten.  

I anledning av detta behöver jag genomföra en intervju med ca fem åklagare. Intervjun kan ske 

vid ett tillfälle som passar åklagaren i fråga och tar ca en timme. Intervjun kommer även att 

spelas in för att underlätta mitt arbete med sammanställningen.  

Alla intervjuer i uppsatsen kommer att redovisas anonymt.   

Jag vore tacksam ca fem åklagare kan tänka sig avvara en timme av sin tid för att hjälpa mig. 

Mina kontaktuppgifter framgår nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Djukic 

 

Kontaktuppgifter: 

Mail: djukic_sandra@hotmail.com 

Telefon: 073 44 55 879 

 

 

 
 



 

44 

 

Bilaga 2; Intervjuguide 
 

Inledning 

- Intervjun inleds med en presentation av mig, samt min uppsats och syftet med den. Jag 

förklarar kort vad syftet med intervjun är samt ger intervjupersonen en möjlighet att ställa 

frågor innan intervjun börjar. Jag informerar även intervjupersonen om de fyra etiska 

huvudkraven, samt upplyser om att intervjun kommer att bandas men att det bara är jag 

som kommer ha tillgång till inspelningen och senare transkriberingen.  

Vidare ber jag intervjupersonen att berätta lite om sig själv och sitt yrke samt vad 

intervjupersonens roll är vid häktning, hur det går till o.s.v. 

 

Forskningsfråga: Vad anser du om restriktionerna som tillämpas på Svenska häkten? 

Intervjufrågor: 

- Varför tillämpas restriktionerna, vad är syftet med ändamålet? 

- Vilka överväganden tas vid beslut om att ålägga restriktioner?  

- Hur ofta får du tillstånd att ålägga restriktioner? Förekommer det enbart vid särskilda 

typer av brott? 

- Vad har du för erfarenheter kring restriktionerna? Har du tillämpat dem ofta? Uppfattar 

du att andra åklagare yrkar på dem i samma utsträckning som du? 

- Har du någonsin känt att det slentrian i frågan? D.v.s. att restriktionerna används utan 

tillräckligt stor eftertanke? 

- Ser du själv några nackdelar med restriktioner? Ser du några fördelar? 

 

Forskningsfråga: Vad anser du om kritiken Sverige mottagit av CPT
109

 gällande förhållandena 

på Svenska häkten? 

Intervjufrågor: 

- Vad anser du om kritiken CPT har utfärdat? Anser du att kritiken är befogad? 

- Hur ställer du dig gentemot kritiken?  

- I rapporten skriver CPT att åklagare inte behöver lägga fram konkret bevisning för att 

kunna yrka på att en intagen ska få restriktioner, utan det är upp till varje åklagare att 

                                                 
109 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
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själv fatta det beslutet.
110

 Kan du se några problem kring detta? Att det exempelvis ibland 

kan bli godtyckligt? 

- I rapporten skriver de också att vissa av de intagna som fått restriktioner inte själva 

förstod varför de hade fått dem samt att de upplevde att syftet var att ”knäcka” dem.
111

 

Vilka åtgärder tas för att de intagna faktiskt får veta varför de har fått restriktioner? Och 

upplever du att vissa åklagare kanske använder restriktionerna för att ”knäcka” intagna? 

 

Forskningsfråga: Anser du att säkerhet går före intagnas psykiska välmående? 

Intervjufrågor: 

- Anser du att restriktionerna som tillämpas på häktade skulle kunna vara ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna? 

- CPT skriver i rapporten att de noterat att långvarig isolation (d.v.s. den intagna utsätt för i 

samband med restriktionerna) kan leda till koncentrationssvårigheter, försämrade 

kommunikation, olika former av ångest, en utveckling av depression och 

självskadebeteende, samt att ju yngre de intagna är desto värre påverkas det.
112

 Vad anser 

du om att restriktionerna forsätter att tillämpas trots att det påverkar de intagna de intagna 

negativt? 

- Anser du att restriktioner verkligen behövs, eller går det att uppnå samma syfte med 

andra medel? 

- Kritiken Sverige har mottagit av CPT har varit återkommande, vad tror du orsaken är till 

att ingen förändring har skett? Tror du det beror på att kritiken inte tas på allvar eller att 

det inte går att förändra? 

 

 

                                                 
110 CPT report from visit 2009, s. 25 
111 Ibid. 26 
112 Ibid. 26 


